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सस्कारमणवातः | 
(रस्फरण्द्यद्ुत्रीवधथमकाण्डमारम्य द्ितीवकाण्डस्थद्वाहधकणर्डिकाः 

पयन्तविस्तृतविवरणरूपः । 
सेम्पृणेमुल-त्ेपक-परिशिएदिसहितः। 

वाराणसेय निस्यानन्द् वेदविचार्यीय प्रधानाध्यापकेन 

न्याथाचायं पण्डित दण्डिराजराखिणा 
निभ्यातः 

गोयनका संस्कृत विद्यालये यज्चुवंदाध्यापकेन 

वेदाचाये पण्डित मातण्डदालिणा 
संशोधितः। 

पकश्चकः-~- 

जयङ्ृष्णदास-हरिदास गुसः- 

चौखम्बा संस्कत सीरिज्ञ आकिस, 
घनारस् सिरी । 

१९९५ 

* अस्य स्वैऽपधिकाराः प्रकाशकेन स्वायत्तीृताः । 



नन मममक् 

प्राधिस्थानम्- 

चौखम्बा संस्कृत पुस्तकाख्य, 
बनारस पिटी। ~~~ -~-~--~- 
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उपोद्धातः । 
अंथायमारभ्यते संस्कारगणएपतिनामा पारस्करगृह्यसूत्रीयसंस्कारप्रकरण- 

व्याख्यानहपस्तसतिपादकनिबन्धनिकरेषु चूडामणिमहानिन्धो मुद्रयित्वा 
्रकाञ्चयतुम् । । 

सेस्कारभ्राघान्यम् । 
यद्यपीदमीयमूटसूत्राणं गृह्यसूत्रमिति समाख्यया गृह्याग्निव्याप्तकमेः 

बोधकलवं प्रतीयते, तथापि प्राणभरनन्यायेन तेताग्निसाध्यसंक्कारेवरसंस्कारपर- 
तया ताटकमेप्रत्िपादकत्वमवसेयम्। अस्य शुक्खयजुःशाखीयगृह्यसुत्रस्य विर. 
चयिता महर्षिप्रबरः पारस्कराचायं एव काव्यायन इति पारस्करसुत्रणदाधर- 
भाष्यादिपर्यारोचनयाऽवगम्यत इति विद्वांसः । विक्रमसमयापृवं , दशम- 
रतान्दीस्थितिकाटस्यापस्तम्बध्य पववर्ती कात्यायनोऽयं वातिकप्रणेतुः कात्या 
यनापरनाम्नो वररचेविंभिन्न एव । गृह्यसूत्राणं प्राचीनककजयराम हरिहरः 
गदाधराचायांद्िकृतमष्यैः समलङ्छरततवेऽपि संस्का राणामेव स्मातंकमेसु 
प्राधान्याखचलितत्वाच्चेन्द्रयागादीनां परिशिष्टानामतथाखात्तन्मात्रप्रतिषा- 
हकद्वितीयकाण्डीयचतुदैश्चकण्डिकान्तप्रन्थस्यैव विवरणं विहितं तत्रभवता 
विजयसिहदेवनृपतिसम्प्राप्तजीविकेन वाराणसीवास्तव्येन काण्वयजुःशाखी.- 
येन कोण्डभटरपरनामधेयकोनेरदे बतनूजन्मना विद्दरररामृष्एयाज्ञिकमूधै- 

न्येनेति उपोद्धातीयपद्यसमुदायेः स्वयमेव निधारयिष्यन्ति विद्रसवराः । 
निखिलश्रोतस्मातेकमेसु संस्काराणामेव प्राधान्यमिव्यत्र- 

पश्चविंशतिसंस्करिः संस्कृता ये द्विजातयः । 
ते पवित्राश्च योग्याश्च श्राद्धादिषु नियोजिताः ॥ (वीरमित्रोदये) 
वैदिकैः कमेभिः पुण्यर्निषेकायेद्विजन्मनाम् । 
कायः; शरीरसंस्कारः पावनः प्रेत्य चेह च ॥ 
सेस्कारैः संस्कृतः पूर्वरुत्तरेरसुसंस्छृतः। 
निस्यमष्टगुणियुक्तो ब्राह्मणो बह्म किकः ॥ 
ब्राह्यं पदमवाप्नोति यस्मान्न च्यवते पुनः । ( शखस्प्रतो ) 
ब्राह्यसंस्कारसस्छृत ऋषीणां समानतां गच्छति । 
हैवेनोत्तरसंस्कारेण संस्कृतो देवानां समानतां गच्छति ॥ 

( हारीतस्मृतो ) 
स्वाध्यायेन वतेहमिखेविध्येनेञ्यया सुतैः । 
महायतशच यत ब्राह्मीयं करियते पनुः ॥ ८ मनुस्मृतौ} 



इत्यादीनि वाक्यजातानि भरमाणीक्रियन्ते । तथा चेदिकपारटीकिक- 
सकरुकमेजन्यफलप्रप्नियोग्यतापाद्ककायविशुद्धिसायुञ्यतादिजनककमेविशे- 
षत्वं सस्कारएत्वमिति संस्कारस्पमान्यठन्ञणएमन्याप्त्यादिदुटिविरहितत्वान्नि- 
दुष्टमिति बोध्यम् । [र 

सस्कारवभागः। 

ते च संस्कारा द्विविषाः--त्राह्मा देवाश्च । तथाच हारीतः--द्विवरिधो हि 
सैस्कारो भवति ब्राह्मो देवशेति । तत्राय गभांधानायाः) तथा चाऽत्रापि 
हरीतः- 

गमौधानादिः स्मार्तो बाह्यः स्नानान्त इति । 
आदिषदप्राद्यस्तु- 

4 ¢ 6 9 9 = ह (4 

गमाधाने पुंसवनं सौभैन्तो बलिर च । 
५ + ¢ ^ ५6 ० ८. * 

जातकृत्यं नार्मेकमे निरषैमोऽननर्घनं परम् ॥ 
चोरकर्मोपनंयनं तद्वरतानां चतुष्टथम् । 
रननोद्धहौ चाम्रथैणमषटकी च यथा तथा ॥ 

१९ २० 9 9९ @ ५ > 

भावभ्यामाछ्वयु्यां च मगेशी्यौ च पीबेणम् । 
र ¢ ५५ 9९ उरसंगधापयुपोफम् महाये्ाश्च नित्यशः ॥ 

सस्कारा वयता चते ब्राह्यणस्य वशेषतः । 

इति वीरभित्रोदयप्रोक्ताः पञ्चविंशत्तिः। 

न्यासंन | ̀ 9 @ ५ 91 ष 4 । 

गभोधौनं पुंसवनं सीमन्तो जा्तिकमे च । 
नामक्रियां निष्कमोऽन्नप्रा्ेनं वर्षनक्रिय। ॥ 
फैणेबेधो बतेदिशो बेदारंभक्रियाबिधिः । 

3 द श = 9९५ छ भि क 

केशान्त; स्नानं उद्वहो विवीहोऽभ्रिपखिहः। 
्रेताभिसङ्खहथेव सस्काराः षोडश स्मृताः ॥ 

इत्यादिना षोडशेवोररीकृताः । एत एव चधुनिकस्मातेकमेसु निरेषतः 
परचङतत्वास्सवेसम्मता इत्यत्र-- _  _ 

म्रयोदश्चानामाद्चानामधिकारी पिता भवेत् । 
इतरेषां त्रयाणां स्यादधिकारी स्वयं सुतः ॥ 

इत्यादीनि गृह्छषरिशिष्टकारिकायुक्तवाक्यानि प्रमाणप । परते च 
सक्षच्छखयु प्रतिपादिता अभिन्ना एव, तथापि- 

ते से षृ चथा श्रोक्रास्तथा सेस्कृतसनेऽखिलः । 
 कतेन्या भूतिकामेन नान्यथा भूतिभच्छति ॥ ` 



भूमिका । [र ३ 

 इत्यारङ्कि ८स्प्रत्यादिकात्य समूहैः स्वस्व शलाविदितां एव तत्तरकाखासषः 
किभिविधेय। इह्यवधेयम्, अन्यथा शालारण्डदोषपत्तेस्तथा चो्छ वसिष्ठेन 

न जातु परशाखोक्तं बुधः कम समाचरेत् । 
आचरन्पर्छाखोक्त शाखारण्ड; स उच्यते ॥ इवि । 

एतेन सवेदेजीयदश्चविधत्रह्यणनां विवाहादिक्तम्बन्धो वेध इति 
वदन्तः सवत्र साङ्कयेमापाद्यन्तः पण्डितम्मन्याः केचिदाघुनिकाः प्रद्यु; । 

सस्कारगणपतेर्विंशेषः। 
नु सत्खन्येषु सूत्रन्याल्यानेषु छतोऽयमपूवेव्याख्यानम्यापारायास इति 

चेत् , प्राचीनतमककां चायङृतभाष्यन्याट्यानो पजोषिनां जयराम-हरिदर- 
गदाधरादीनां यथासंख्यं मन्त्रविषरण-पद्वति-उयोतिःशा्ातु तारितत्तत्कमे- 
गुमद्युभविदहित्रतिषिद्धयोग, प्रासङ्किकाकंविवाहादिवणेनरूपप्रधानविंकयमा- 
त्प्रतिपादकवया नाखिटविषयाणामेकेनैवावयवेन सम्प्रतिपत्तिरित्या. 
लोच्य सकरसंस्कारेषु प्रासङ्किकविषयेषु च प्रमाणभूतानि संहिता-सृत्र- 
समरति-तन्त्र-मध्यादिवचनजातानि महता श्रमेणाऽन्विष्य ३७० प्रमाणानि. 
न्धानां साहाय्येन भूतपवेग्याख्या , णां च छरस्नान् विषयान् यथावस्थितान् 
न्यायोपन्यासेन व्याचत्ताणेन श्रीरामकृष्एविदुषाऽतीरयापि निखिरमाष्य- 
कृतो न स्वव्याख्याने भाष्यत्वस्याभिमानलवोऽपि स्फुरीदत इति नान्यत 
सं्कारगणपतिमधीयानानां याज्ञिकप्रवराणाम्। एवश्च संस्कारोपयुक्तनि. 
विदविषयाणामाक एत्वात् संस्कारगणपतिः संस्कारान्तगृह्यसुत्रव्यास्यननि. 
बन्धेषु प्रधान इत्युक्तौ न काप्यतिरशयोक्तिः स्यात् । 

्रन्थकतेसमयपरिचयादि । 
ईटशोऽस्य श्रादगणपतिसहोदरस्य महानिबन्धस्य निर्माता तत्रमवान् ` 

सुगरहीतनामधेयः श्रीरामकृष्णयाज्ञिको दाक्तिणात्यवैदिकसमाजे प्रसिद्ध एव । 
स॒ चायं निणेयसिन्धुकारद्विद्रसकाण्डातकमलाकरभषटादर्वा चीनः (“जाके 
त्रिनगभूपाल्ये” इत्यादिप्रशतुतनिषन्धनिमाोतृषिरचितश्राद्धगणएपत्यन्तोक्तप- 
येन १६८३ शािवाहनश्चके बभूवेति निधायेते । 

कृतङ्गताप्रकटनम् । 
ईैदशस्यास्य दुरेभस्य महानिबन्धस्य प्रकाशनाद्ध्माचार्यांणां वणश्रम- 

पर्मिणाच्च महानुपकारो भविष्यतीति मनसि कृत्वा मुद्रणाय प्रार्थितश्चोखम्ब- 
संस्छृतपुस्तकारयाध्यक्तः प्राचीनप्रन्थानां समुद्धरणे बद्धपरिकर: भरष्ठिक्कला- 
वतंसः श्रीजयकैष्णदासरुप्रमहोदयः स्वन्ययेनैनं महानिबन्धं स्वकीयविद्या- 



; भूमिका । 

वरह्छसयन्त्राखये मुद्ितवानिति तस्मे सादरं कोटिशो धन्यवादान्म्युञपहे । 
- आद्शपुस्तकत्रयमाछम्न्यैतस्य संख्करणं सम्पादितं बभूव । यतरकं 

भ्रीमतां भरातः स्मरणीयानां तातपादानां तकतीर्थापाधिसमलङ्ङ्ृतानां बटुकना. 
यश्ञाखिणां नाथपुस्तकालयस्थं प्रायश्च: शुद्धं प्राचीनं च । द्वितीयं पुनः काण्व- 
यजुःालीयानां काशस्थकाशीनाथर्खोडभट्महोदयानां प्रायश्च: प्रथमपुष्तका. 
तुकारि नबोनठेखसंयुक्तम् । तृतीयन्तु श्री प° दुर्गाशङ्कर ल्ष्मीशङ्रभट 
(भुज कच्छनिवासि) महोदयद्रारा म०म० पं० नित्यानन्द्पन्तपवेतीयमदो. 
दयेदेत्तं तदेव प्रायशोऽशुदधम् । आदशेत्रिकेऽपि संस्कारान्तव्याल्यानस्योपाक- 
मेपद्धत्तयन्तस्येबोपडब्धेरेवस्माभिरस्य सूतरन्याख्याननिवन्धस्य संस्कारगण- 
पतिरिव्येतन्नामान्बथंमिति निधारितम् । प्रयोजनं चास्य पुरस्तात् प्रोक्तमेव । 

अतोऽन्ते पुस्तकप्रदानेनापूवेलाहाय्यमाचरद्वयो बहुलो धन्यवादान् 
कृतज्ञतया वितीयं मृरसंसोधनादिकमंणि विशेषश्रमेण साहायकं विदधते. 
ऽक्मलियान्तेवासिने वाराणसेयगोयनकासं्छृतमहाविद्याख्यीयशुक्यचुरवेवा- 
ध्यापयित्रे घोडेकरोपाहमातेण्डशाखिणे शुभाशिषं प्रदाय च हंसक्तीरन्यायेन 
दोषरष्टीरुञ्ितवा गुणेकपक्तपातिनां याज्ञिकानामनेन श्रमेण यदि उपकार. 
लेशोऽपि भवेत्तदा कृतकृत्यो भवेयमित्याशचासे । प्रहमण्डलचक्रादिसंशोधन- 
कमेणि सामयिकमवलम्बं प्रयच्छतां दैव्ञप्रवर पंञ यागेश्वरपाठकानां चोप, 
कृतीः कदापि न विस्मरिष्यामः । अत्र चाधुनिकेः प्रकाशितेषु पारस्करगृह्य 
सूत्रमूपुस्तकेषु माष्यकारेर्यारुयाताः प्राचीननमभूरपुस्तकेष्वनुपरब्धा च्रपि 
काश्ित्षेपककण्डिकाः परिशिष्टमूता मध्ये निवेश्य मुद्रिता उपयुक्ता अपि 
म्रथकत्रौ प्रकरणवज्ञादापतिता व्याख्याताः काथित्परिव्यक्ता अपि कियत्यः। 
अतो {मअन्थककेऽ्यार्यावरिष्टपारस्करगृह्यसुत्रमूकण्डिका अग्यासयात- 
्षेपकपरिरिष्टकण्डिकाश्च भन्थान्ते संनिवेश्य समूखगृह्यसूत्रकषेपकपरिशि- 
छाध्येवृणामपि हितं विहितमिति । एवं यथामति संस्फरतस्याप्यस्य निबन्धध्य 
विषयाणां सोकयंण बोधाथमखिटविषयाणां सूचीपत्रं प्रमारब्रन्थानाम- 
कारादिक्रमेणानुक्रम णिका च निवेशिता । कृतेऽपि संस्करणश्रमेऽत्र दृष्टि. 
दोपेणाज्ञानतो वा सीकाक्तरयोजकदोषेए वा सुलमानिस्वछितानि क्तम्यन्तु 
गुणेकपक्तपातिनो विद्र लः, प्रीयताच्चनिन व्यापारेण त्रिलोकीटोकमनोमन्दि- 
रचर श्रीकृष्णाख्यं मह इति प्राथयते- 

|  अगस्तयाश्रमः विदुषामनुविधेयः 
दीपावटी १९९५ दुण्िराजशास्री । 
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दितीवकाण्डे"पञ्चमी कण्ण्डिक। । ६९७ 

मन्त्रैः कर्माणि मन्त्रकर्माणि । मन्त्राश्च वैदिका एव न नमोमन््रः 
तेषां चुद्षमेस्वेन तदम्यनुज्ञानात् । तथा च मनुः- 

न ह्सिमन्धु्यते कमे किञिद्ामोद्धिषन्धनात् । 
नाभिन्याह।रयद्रह्म सखधानिनयनारते ॥ 
शूद्रेण हि समस्तावद्य वदेद् न जायते ॥ इति । 

भयेषां प्रायश्चित्तम् । तत्र यमः-- 

साविन्नी पतिता यस्य दश्चवषांणि पश्च च। 
सकश्षिखं वपनं इत्वा वरतं कुयोस्समाहितः ॥ 
एक विशतिरात्र च पिबेत्परटातियावकम् । 
हविषा भोजयेचेव बाह्मणान्पप् पश्च वा ॥ 
ततो याघकशुद्धस्य तस्योपनयनं स्पृतम् ॥ इति । 

इदं चातिक्रान्तषोडशवषस्य सक्तदश्च वषं उपनयने द्रष्टव्यम् । अष्टा- 
दशे तुपनयने प्राजापर्यत्रयम् । तथा च मनुः- 

येषां द्विजानां सावित्री नानृच्येत्त यथा्रैषि। 
ताथारयिता त्रन्छृच्छन्यथाविष्युपनाययेद् ॥ इति । 

अ{इवलयनः-- 

गवां दानेन भृम्या वा प्राजापत्यत्रयेण वा। 
चान्द्रायणन वा शुद्धास्ते भवन्तीह सत्तमाः ॥ इति । 
गवां तिसृणाम् । एकोनर्विशेऽढ्दे उपनयने स्वाहापस्तम्बः-"“अति- 

क्रान्ते सावित्र्याः काठके ऋतु बेविद्यकं व्रह्मचय चरेदथोपनयनन्ततः 
सम्बत्सरमुदकोपस्पशनमथाध्याप्य'' इति । ऋतुः दवो मासि । ऋतु. 
शब्दसामथ्यारत्वारम्भ एव त्रतारम्भः । त्रैवि्यके उयवयवा विधा त्रिवि- 
चा तामधीयते त्रेविधाः तेषामिदं त्रवियकम् | गोत्रचरणादुवुन्। एवम्मूतं 
ब्रह्मच अभिपरिचयामध्ययनं शुश्रूषामिति त्रितयं परिदाय्यं सकर ब्रह्मच 
रिषमं चरेत्। विंरोऽब्दे उपनयने मनुक्तं रेमाक्षिकमुपपातकसामान्यप्रायाश्- 

तमू । एकविंरोऽठदे उपनयने चातुमौसिकरमुद।रुकत्रतं चरेत | तथा च 
| सू° स ० ८ 
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वशिषठः-““पतितसाविश्रीक उहारकत्रतं चरेहौ मासौ यावकेन वतै- 
येन्मासं पयतसाधेमासमामिक्तयाऽष्रात्रं घृतेन षदात्रमयाचैतेन ति. 
रात्रमञभक्षोऽहोरात्रमुपवासशचे"ति । द्वाविंशेऽब्दे उपनयनेऽदवमेधाव- 
मृथस्नानम् । तदाह ॒वसिष्टः--'“अह्वपरधावभथं बा गच्छेदिति । 
त्रयो विंशेऽब्दे ऽपनयने व्रात्यस्तोमः प्रायधित्तम्“्रात्यस्तोमेन वा यजेते" 
तिवसिष्ठस्मरणात् । “(त्रास्यस्तोमाहते क्रतो'रिति येगिस्मरणाच्च । 
वाशब्दो व्यवस्थिताेकल्पाथेः । उक्तकल्पानां गुररुषुभावात् । व्यवस्था 
चेयमेव साधीयसी । “गुरुणि गुरूणि रघुनि ठघूनि''त्यापस्तम्बस्म- 
रणात्। एवं क्षत्रियवेश्ययोरपि द्वाविंराचतुर्विशादृष्वं यथोक्तक्रमेण तानि प्रा 
यशित्तानि पादपादहान्या योऽ्यानि । भत ऊध्व भातृर्तीयकारसमापेत्रीरय- 
स्तोम एव दक्षिणाधिक्यपक्षाश्रयेण योजनीयः । तृतीयकालदृष्वं गोणतमो- 
ऽपि कालो नास्तीति क्षत्रियवे्ययोः पातित्यमेव | न ब्राह्मणस्य । “न ब्राह्म- 
णः पतनपूृच्छती ति गोतमेन ब्रह्मणपदोपादानात् । ̂ त्रिपुरुषं पतित- 
सावित्रीकाणामपर्ये संस्कारो न।ध्यापनं चे"ति सूत्रम । त्रीन् पुरुषान् 
यावत् ये पतितसावित्रीका पितपुत्रगेत्रस्तषां अपत्ये चतुर्थे पुरुषे मसेस्कार 
उपनयनसंस्कारो न मवति।मध्यापनश्च न मवति। “'तेषाष्तेस्करेप्सुत्रा- 
त्यस्तोमेनष्टरा काममधीयीरन्ब्यवहायां मन्तीति वचनात्'ति सूत्र 
मू] पितृपत्रपोत्राण। मध्ये यः सस्रेप्युः भासनं संस्कारयिङकामः स ब्रह्य 
स्तोमेन दष्ट ब्रत्यस्तोमं छवा व्यवहार्यो भवति । कामं इच्छया बावत" 
मेने अघीरयीन् वेदं पठेयुः । व्यवहायाः रिष्याणामध्ययनादिकमैयु यो- ̀  

भ्या भवन्तीति वचनात् श्रतेः। तथाचास्तम्बः-५अथ यस्य पिता पिता- 
प्रह इस्यनुपेतौ स्यातान्ते बह्मपस्तुतारःषामभ्यागमनं भोजन बि- 
वाहमिति वजयेचेषामिच्छतं प्रायथित्तं यथा प्रथमेऽतिक्रम कतुं 
संबरछरोऽथोपनयनं तत उदकोपस्पशचेन?मिति । यस्य बोः पिता पि. 
तामहश्चदुपेतः स्यात्ते त्रयोऽपि ब्रह्महतुल्यास्तेषां सभ्यागमनं उपसपणं 
भाजनं विवाहं च वजयेत् । तेषामिच्छतां ते यदीच्छन्ति तदा पूर्वोक्ता 
शित्त इयुः । न बल त्करारितव्या इव्यथः । तदेव।ह--यथा प्रथो 
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पुरुषे उपनयातिक्रमे ऋतुः छदिदेतुः एवमन्यसमिन्दितीयादिषु सं- 
वत्सरः शुद्धिहेतुः । अथ चरितत्रतस्येपनयनं कास्येम् । उदकोपखछ- 
देनं वक्ष्यमणेभनत्रः संवसरं शिरस्यद्धिमाजेनम् । भयं॑विधिनेकष्येव, 
किन्तु त्रयाणामूपीप्वाह ^श्रतिपुरूषं संख्याय संवेत्परान्यावन्तोऽलुपेताः 
सयुः सप्तभिः पावमानीाभिथद्न्ति यच्च दरक इस्येताभेय॑नुः 
पवित्रेण सोपः पविन्रेणाङ्करसनेत्यपि वा व्याहतिमिरवाथाध्या- 
प्य्" इति। यदि पितेवानुपेतस्तद। सवत्रमेकम्। अथ पितामहोऽपि तदा. 

संवत्सरो । अथ स्वयमपि यथाकारमनुपनीतः तदा संवत्सरान् । उक्तं चरे. 
दिति शेषः । पवमानः सोमोदेवता यासां ताः पावमान्यः “अपो अ 

स्मान्मातरः शुन्धयन्तु" इत्याद्याः यजुःपवित्रेण “कया नश्चित्र आ- 

युबादि"त्यादि तेन वामदेभ्येन, अङ्गिरसेन “हसः शुचिष" दित्यनेन । 
एतौरज्ञठिना शिरस्यपो निषिश्ेत्। पवः सह व्याहृतीनां विकदः। भथ प्र 
पितामहाद्नुपनयने आह ॒वीरमित्रोदये-"“अथ यस्य प्रपितापरहादि. 
नो नस्मर्येतोपनयन ते श्मकशानसस्छृतास्तषाममभ्यागमनमोजनवि- 
व।हमिति वजगेत्तेषामिच्छतां प्रायथित्तं द्रादशवषौणे तरैविधक् 
ब्रह्मच चरेदथोपनयनन्तत उदकोस्पशेनं पावपान्यादिमिरथ ग्रह 
मेषोपदेशनं नाध्य(पनं, ततां यो निवतेते तस्य संस्फर। यथ। 
प्रथमेऽतिक्रम तत उध्वं प्ऱतिवादे"'ति । यस्य माणवकस्य प. 
पितामहमारभ्य त्रयाणां षुरुषाणामुपनयनं नानुस्मयेते, ते इमशानवदध्य- 

यनानहौः । तेषामस्यागमनादि पूषेवन्न कायम् । तत्र॒ माणवकस्य दाद 
शाब्दं त्रैविद्यकं बरह्मचय॒प्रायश्चित्तम् । पूर्वेषां तु प्रतिपुरुषं संवरसरं 

तदिति । उपनयनं संवत्सरसुदकोपस्पशेनं च पृववत् । भभ गृहयमन्तर- 
णामेबोपदेशनम् । नाध्यापनं हृच्छय वेदस्य । ततस्तस्माक्कृतविवाह 
उत्पद्यते । तस्य दधो मात्तौ व्रतं चाराथित्वोपनयनं कारम् । तदुक्तस्य तु 
प्रकृतिवत् उपनयनादि सवं कायं न प्रायश्चित्तमिति । 

हति श्रीभथमश्षासीयरामटृष्णविरचते पारस्करण्रह्रत्रविषरणे 
संस्कारगणपतां द्वितीयकाण्डे प्रमी कण्डिका ॥ 
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थ नेष्ठिकन्रह्मचारिणः स्मृघ्युक्ता धमी: । तत्र मनुः- 
अभ्मीन्धनं भेष्यचयमधःदाय्यां गुराहितम् । 
आसमावतेनाच्छुयाच्कर तोपनयनो द्विजः ॥ 

ब्हपुराणे-- _ _, 
मखा मजिन दण्डमुपवीतं च नित्यशः । 
कौपीनं करित च ब्रह्मचारी तु धारयेत् ॥ 

तथा च यमः- 
दण्डं कपण्टलं वेदं मांजजीं च रशनां तथा । 
धारयेद्रह्मचयं च भिक्षान्नाश्षी युरौ वसेत् ॥ 

वेदो दर्भमुष्टिः । गुरो गुरुपमीप इत्यथ: | व्यासः - 
जघन्यशायी पूर्वं स उत्थाय गुरुषेहमनि । 
यच्च शिष्येण कतेव्यं कायं दासेन वा पुनः॥ 
नाथुक्तवति चाइनीयाद् पीते चाम्बु नो पिदेत्। 
न तिष्ठति ह्यपविशेदा सीने प्रस्वपेन्न च ॥ 

याज्ञवस्वयस्तु विशेषमाह - 

गुरं चेवाप्युपासीत स्वाध्यायाथं समाहितः । 
आहतश्चाप्यधीयीत रन्धं चास्मे निवेदयेत् ॥ 

यमोऽपि-- 

गुर्ैथीनोऽस्वतन्त्रः स्यात्पू्वीस्थायी युरो । 
सद्ा जघन्यसवेश्ची नितस्वप्नो नितोदरः ॥ 
जितनिद्रो जितारस्यो जितक्रोधो जितात्मवान् ! 
शुश्रूषुरनहन्ता च गुरुदेवाचने रतः ॥ 

अनहन्ता अनह इरी । गुरुपूजायां फलमाह शङ्कः-- 

न स्नानेन न होमेन नेवाधिपरिचयंया | 

ब्रह्मचारी दिवं याति स याति गुरुपूजनात् ॥ 
मवुरपि- 

गोऽक्वोष्यान मासाद प्रस्तरेषु कटेषु च 
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नासीत गुरूणा साधं शिकाफलफनोषु च ॥ 
यद्यप्येत्यान निषिद्धं तथापिं अतिक्रान्तनिषेधस्य भापदूभस्तस्य 

वा स््यानाभ्यनुज्ञानाथेम् । स एव-- 
गुरोयत्र परीवादो निन्दा वापि प्रतते) 
कर्णो तत्र पिधातव्य; गन्तव्यं बा ततोऽन्यतः ॥ 

खहोषास्यानं परीवादः । असदोषाख्यानं निन्दा । 
परीवाद्त्खरो भवति श्वा वा भवति निन्दकः | 
परिभोक्ता कृमिमेवति कीरो भवति मत्परः ॥ 

भननुज्ञातगुरुषनोपजीवी परिभोक्ता । 

अमृतस्य प्रदातारं गुरं यस्त्ववमन्यते | 
नयेन दहति ब्रह्म तियेग्योनौ च जायते ॥ 

गुरुनामोचारणे निषेषः । वीरमित्रोदय-- 

आचायं चव तत्पुत्र दोक्षित च तथा गुरुम् । 
स्वसारं च पितुश्चैव मातरं मातुं तथा ॥ 
हितैषिणं च विद्वांस श्वशुरं पतिमेव च। 
न ब्रूयान्नामतो विद्रान्मातुश्च भगिनीं तथा ॥ 

नारदः-- 
आविध ग्रहणार्छष्यः शश्रषेलसयतो युरपू । 
तद्धक्ति युश्दरेषु पुत्रपात्रे तथेव च ॥ 

मनुः-- 
पेवेतेपंस्तु नियमान्ब्रह्मचारी गुरी बन् । 
सननियम्येन्दियग्राम तपोब्दुध्ययमात्मनः ॥ 
इन्दियाणां तु सवेषां मेक क्षरताद्धियम् । 
तेनास्य क्षरति भह्वा हतेः पादादिवोदकम् ॥ इति । 

दतिश्वभ्ोशः । याज्ञवल्यः-- 

मधुमांसाञ्जनोष्डिष्शुक्तस्र प्राणिन । 
भास्कराराकनाररीङपरिवाद्ादि वजयेत् ॥ 
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मधु क्षोदम् । मसिं च्छागदेः। इदं चाव्याधौ । सव्याधो तु 
गुराच्छष्टं इत्वा भोक्तव्यमेव । तथा च वशिष्ठः-- "स चेद्याधीयौत 

कामे गुरोरुचछष्ठ मेषजाथं सवं प्राश्नीयादिति । तथा च कूमपुराणे- 
आदश नेव वकषेत नाचरेदन्तधावनम् । 
गुरुच्छष्ठ मेषजाथं प्रयुञ्जीत न कामतः ॥ 

सञ्चने तेकादिना गात्रस्य । कञ्जलादिना। वाक्ष्णो; वज्ञयेत् । एत 
दपि व्याध्यादौ का्ेम्। ओषवस्याव्रतघ्न्वात् | तदाह वीरमित्रोदये स्रतिः- 

अष्टतान्यत्रत्नान अपा मूढ फर पयः। 

हविव्राद्यणकःम्या च गुरोवेचनमो षधम् ॥ 
शुक्तं निष्टुरवाक्यम् । भास्करारेकनमादित्यविक्षणम् । तदाह मनतः- 

ने्तोधन्तपमादिस्यं नास्त यन्तं कदा चन। 
नापरक्तं न वारिस्थं न मध्यं नभसो गत्तम् ॥ 

उपरक्त राहूमरस्तम् । भदडीरूमसत्यमाषणम् । परिवाद सदोष. 
ग्याख्यापनम् । भारिकषब्देनान्येऽपि नियमा रक्ष्यन्ते । तथा च गोत. 
मः-“वजेयेन्मधुमांसंगन्धमारयदिबास्वमराज्ञनाभ्यञ्जनयानोपा- 
नच्छत्रफामक्रोधक्ो ममोहव।चवाद्नस्ञानदन्तधावनहैनृत्यगीतपररि. 
वादभयानी""ति । अत्र गन्धनिषेधो भोगाय न देवानिमाश्यस्य । तथा 

च स्मृतिः-^“देवताशिष्टमेव ग्ृहीयाद्रह्मच।री??ति । एवं मारयादावपि। 
मनुरपि ~ 

बजेयेन्पधु मासं च गन्धमाटये रसः छियः । 
शुक्तान्नं चैव सवाणि प्राणिनां चैव दिं्तनम् ॥ 
अभ्यङ्गं मज्लनं च््णारूपानच्छत्रपारणम् । 
काप कोषं च छोभं च नतेनं गीतवादनम् ॥ 
दतं च जनवादं च परिवादं तथाऽरृतम् । 
ख्वीणां च प्रक्षणारम्ममुपघातं प्रस्य च ॥ 

रसाः इष्ुरसादयः । प्रचेताः- 
ताम्बूडाभ्यज्ञनं चेव कांस्यपात्रे च भोजनम् । 
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| तिश्च ब्रह्मचारी च विधवा च विवजयेत् ॥ 
हारतः-- "(हय गजचेः्यवृक्षव्रषभारोहणप्रवचनसन्धिसं सपेण- 

पहानचणेवप्रतरणमहासाहसवरिरद्धानि वजेये"दिति । चैयं चित। 
चयनस्थानं वा | प्रवचनं अध्यापनम् । सन्धिसपेणामिति विवरेण गम- 
नम् । यमः- 

खर्वासनं च शयनं वजेयेदन्तधावनम् । 
र्वपेदेकः कुशेष्व न रेतः सफन्द् येक चित् ॥ 

मनुरपि- ॥ 
एकः शयीत सवत्र न रेतः स्कन्दयेत्क चित् । 
कामादयः स्कन्दयेद्रेतो दिनसित व्रतमास्मनः ॥ 

रतं ब्रह्मचर्यम् । भथ ब्रह्मचारिवरतकेपे परायशितम् । तत्र बौ- 
धायनः-“अत्र श्ौचाचमनसन्ध्याबन्दनदमेभिक्षापिकार्यरारित्य 
शुद्रादिस्पशनकोषीनकरिमूत्रयज्ञोपवीतमेखशादण्डाजिनत्यागदिवा 
स्वापच्छत्रधारणपादुकाध्याराहणमा रा घारणाद्रत्तनाजुटेपनाञ्जन 
जनलक्रीडाद्यतनरस्यगीतवाद्याभेरतिषण्ड(देसम्मापणपयुषितमोजना- 
दिब्रह्मचाखितदरोपजसक्ख्दषपरिेहाराथं ब्रह्मचारी इच्छ 
त्रयं चरेत्" । तयथा ोकिकाग्न प्रतिष्ठाप्य त्रह्मवरणादयाञ्यमानान्तं 

कृख। प्रथमं व्यस्तसमस्तामिर््याहतिभेश्चतक्ञ आज्याहु वीहुस्वा | (ॐ 
भूः स्वाहा ॥ ॐ मुवः स्वाहा ॥ ॐ स्वः स्वाहा ॥ ॐ भुरप्रये 
च पृथिव्ये च महते च स्वाहा ॥ १॥ ॐ मुधा बायबेऽन्तरि- 
ष्षाय च महते च स्वाहा ॥२॥ ॐ स्वरादित्याय च दिवे च 
महते च स्वाहा ॥२३॥ ॐ सुयुषेः स्वशन््मसे नक्षत्रेभ्यश्च 
दिग्भ्यश्च महते च स्वाहा ॥४॥ ॐ पाहिनों अग्र एनत 
स्वाहा ॥५॥ ॐ पाहिनो अग्रे विश्ववेदसे स्वाहा ॥६॥ 
ॐ यज्ञं पाहि नो विभावसो स्वहा ॥७॥ ॐ स्वं पाहि 
दातक्रतो स्वरा ॥ ८ ॥ अॐपुनरूजो निवर्तस्व पुनरप्र 
हषायुषा । पुननः पाणः स्वाहा ॥ ९॥ ॐ सहरय्या निवत. 
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स्वाग्रे पिन्वस्व धारया । न्विश्यप्ट्या विवश्वतस्परि स्वाहा ॥१०॥ 
पुनव्यौहृतिमित्वा खिष्टकृदादि वरदानान्तं रेष समापयेत् । इति । 

एतदर्पधमेरेपे प्रायश्चित्तम् । बहुधमेरेपे तु अआयध्ित्तविेषः । 
ऋषणिभाने सोनकः - 

तं बो धिया जपेन्मन्त्रं रक्ष चैव शिवालये । 
ब्रह्मचारी स्वधमं च न्यूनं चेत्पूणेमेव तत् ॥ 

“महानाम्न्यादिततेषु टपर तारतम्येन त्रान् षट् द्रादश्च वा 
छर्धान् कृत्वा पुनव्रतं प्रारमेद" इतिप्सृष्यथैसरि । तथा सन्ध्याभि- 
काथरेपे स्नात्वाष्टसदक्तं जपः । शातातषः- 

बरह्मचारी तु योऽश्नीयान्मधु मांसं तथेव च । 
प्राजापर्यं चरेत्कृच्छ्रं मोञ्जोहोमेन श्दध्यति ॥ 
भिक्षाज्चनमदृतवा यः स्वे खे ह्ेकान्नपहतुते । 
अल्लाखा चैव यो सुक गायज्यष्टशतं जपेत् ॥ 
दिवा स्वपति यः स्वस्थो ब्रह्मच।री कथञ्चन । 
सास्रा सूयं समभ्यच्यं गायत्य्टशतं जपेत् ॥ 
सूतकान्नं नवश्राद्धं मात्तिकाननं तथेव च । 
ब्रह्मचारी तु योऽश्नीयाविरात्रेणेव श्चध्यति॥ 

ऋम्विधाने-- . 
एकादटिषट ब्रह्मचारी प्रनपद््याभेरक्तुभेः। 
पादं जुङ्क व्रह्मचारी युच्यते किर्िषाचतः ॥ 
अरिषटमिनपेत्पादं षोडशोभौ जपेचदि । 
पञश्चायुत ब्रह्मचारी जरे वा करषनदहि॥ 
तन्नो मित्रो जपेस्यादं बृषोत्सगे च भोजयेत् । 
शिषारये ब्रह्मचारी अयुतं नव दुष्डृतम् ॥ 
अप्र आजिष्टं पादं च न्यूनं भुद्क जले यद्। । 
अयुतं च ब्रह्मचारी तदा पापात् प्रमुच्यते ॥ 
अदितिः प्रजपत्पादं सपिण्ड्यां मानयेद्यदि ॥ 
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अयुतं चदुब्रह्मचारी नरकान्परुस्यते तदा | 
यमांसमन्तान्मन्तरं च शतवारं यद! तदा ॥ 

॥ व्रतरोपे ब्रह्मचारी सुक्तिकारे न किल्विषम् ॥ 
विधानपारिजात पाराश्चरः- 

पासिकादिषु नाश्नीयादसमाप्रत्रतो द्रि 
त्रिरात्रमुपवासोऽत्र प्रायथित्तं पिधीयते ॥ 
प्राण(यामरतं कृत्वा धतं भराहय विश्चुद्ध्याति ॥ 

इद् मन्ञानावंषयम् । ज्ञानपूवक तु स एव-- 

मधु मांस च योऽरनीयाच्छ्ाद्धं सौतिकमेव बा 
प्राजापत्यं चरेत्कृच्छ्रं व्रतदेष समापयेत् ॥ 

अनरेतप्रायध्ित्तमाह गगेः- 

त्रिरात्रमकारात्रं वा व्रह्मचायनृते चरेत् ॥ 
करच्छ(भेव्यनुषज्यते । खीसङ्गे याज्ञवस्कय भाह-- 

अवकीर्णी मवेद्रसवा व्रह्मचारी तु योपितम् । 
गदमं सषपाङभ्य नेक्रतं संविश्ुध्यति॥ 

मनुरपि - 

अव्ी्भं तु कागन गहमेन चतुष्पथे । 
स्थाङीपाकविधानेन यजते नेकतं निशि ॥ 

शातातपस्तु- 
ब्रह्मचारी त॒ यो गच्छोत्खिय कामन पीडितः । 
प्राजापत्यं चरोन्नत्यमब्दमेकमतन्दरितः ॥ 
निवेपेच् पुरोडाश व्रह्मचारी तु एवेणि । 
मन्त्रैः श्ाकटहोमीयेरप्रावाज्यं च हापयेत् ॥ 

मेधुनमष्टज्जमिसयाह दक्षः-- | 
ब्रह्मचयं सदा रक्षदष्टया बा-ण पथक् | 
स्मरणं षीसेनं केः प्रक्षणं गुह्य माषणम् ॥ 
संकफर्पोऽध्यवसायथ क्रियानिन्रोत्तिरेव च । 

सघू० स° ८९. 
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एतन्मेथुनमष्टाङ्गं भवदन्ति मनीषिणः ॥ 
विपरीतं ब्रह्म वयं ब्रह्मा प्राह प्रजापतिः ॥ 

नष्टं भवतीति रषः 

न ध्यातव्यं न वक्तव्यं न भ्रोतव्य कथञखन । 
एतेः सर्वैः सुनिष्पन्नो यति भेवति नान्यथा ॥ 

गुना दष्टस्य परायधित्तमाह पराचरः- 

ब्रह्मचारी श्चुना दष्टस््यहस्तप्षं पयः पिबेत् । 
ग्रहस्थस्तु द्विरात्रं बप्येकाहं चाप्रिदात्रवान् ॥ 
नाभेरूध्वेन्तु दष्टस्य तदेव द्विुणं भवेत् । 
हस्ते तत्रिगुणं वक्त्रमस्तके च चतुगुणम् ॥ 

एतस्पायश्चित्तं सर्वं नेष्ठिकेन द्विगुणं कायेमिस्याह । हारीतः- 
उपक्रस्तु यल्छुयोत्कामतोऽकामतोऽपि वा । 
तदेव द्विगुणे कुयोद्ब्रह्मचारी तु नेषटिकः 

विधानषारिजाते- 

यज्ञसुत्रपवित्रे च मेखडां च गुरा वसन् । 
दण्ड च धारयज्निस्य व्रह्मचारी समाहितः ॥ 

त्यक्तवेतांश्चरतां येषां दिनमात्रं द्विजातिनाम् । 
कृच्छण तेषां द्धिः स्यान्नान्यथा ब्रह्मचारिणाम् ॥ 
भ्रमादाद्रा स्वपेद्िभो विधो रेतसा द्विजः । 
तरनी श्दुध्यति करच्छुण जिरात्रापोषणेन वा ॥ 
स्वेचछ.1 रजतो रेता मेथुन बा भकुबेतः । 
भाजापत्येन चीर्भेन जयेन च शुचिभतेत् ॥ 

मनुः- 
स्वभ्ऽपि विजन ब्रह्मचारी शुक्रमकामतः । 
स्नात्वाकंमचेयितवा नेः पुनमामिस्यचे जपेत् ॥ 

भपरादिच्य- । _ _ 
ब्रह्मसत्रं पिना येन सन्ध्योपास्तियदा इता । 
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गायन्यष्टसहखं त॒ जपेस्स्नाखा समाहितः ॥ 

ब्रह्मघ्नं विना यस्तु विण्मूत्रं कुरुते द्विजः । 

गायञयष्टसदहसेण प्राणायामेन शुद्ध्यति ॥ 
ब्रह्मपूत्रं विना यस्तु माजन रते दिजः) 
गायत्यष्टशतेनेव भाणायामन शुद्ध्यति ॥ 

वृहस्पतिः - 

तुरापराण्डुङश्चुनस्पर्शा कापकरत। द्विजः । 

उपह पिबे शजक गायर्र/ च जपेत्ततः ॥ 
पङाण्डुलशुनस्पर्चे स्नात्वा नक्तं समाचरेत् ॥ 

बौध।यनः --  _ 
अपोशानमद्रता तु यो सुङ्कऽनापदि द्विजः । 

भुञ्जानस्तु तदा विभो गायन्यषटशतं जपेत् ॥ 

ठषुहारीतः - 
वेना यज्ञापर्षतिन मङ्ख वु ब्राह्मणो यदि। 

स्नानं इत्वा जपं कृत्वा उपवापतन शुद्ध्यति ॥ 

यदा भोजनकारे त॒ अश्युचिभंवति द्विजः । 

भूमौ निक्षिप्य तदर।सः स्नास्वा विभो विश्ुदूध्यति॥ 

भक्षयिता त॒ तदुभ्रासं अहोरात्रेण श्ुदृध्यति । 

अशित्वा स्ेपेवान्नं त्रिरत्रेण विश्युदूध्यति ॥ 

मूत्रोरारे शद्करषग मोहाद् युङ्गऽथ वा ।पबेत् । 

त्रिरात्र तत्र कुर्वीत इति शातातपोऽत्रवीत् ॥ 

घृतहीनं तु यो सङ्क नरस्त्वाहु तिपञ्चकम् । 

पवाहृतेन यो युङ्क्तं साऽपि चान्द्रायणं चरेत् ॥ 

एकपङ्क्स्यान्तु मुञ्ञानो ब्रह्यणं तु यदा स्पृशेत् । 

तदन्नरिषटे मुक्ता वे गायत्यषटशतं जपेत् ॥ 
षट्त्रिशन्मते- 

सपुच्ितु यो मुङक्त यङ्क बा युक्तमाजनः। 
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एवं वेषसवतः प्राह युक्त्वा सान्तपनं चरेत् ॥ 
अपस्तम्ब ~> 

विप्रो विमेण सस्पृष्ट उच्छिष्टेन कथश्चन । 
आवचम्येव तु द्धिः स्यादित्यङ्गिरसमापितम् ॥ 
बार पर्या तथा रेगी गभ॑णी इद एव वा | 
तेषां नक्तं प्रदातव्यं ब।लानां प्रहरदरयम् ॥ 

द्वलः- 

मानुषास्थि वतां विष्ठःपातेवं मू्ररेतसी । 
मञ्जानं शोणितं स्पृष्ट्त्रा परस्य स्नानमाचरेत् ॥ 
तान्येव खानि संर्प्ररय प्र्षाङयाचम्य शुद्ध्यति ॥ 

तथा च शृद्धः- 
रथ्याकदैमतोयानि एवान ब! तथा । 
नमिरूध्वं नरः स्पृष्ट्वा सद्यः स्नानेन शुद्ध्यति ॥ 

इति श्रीरामटृप्णविरचितें परस्करग्रह्यघरत्र विवरणे संस्कारग. 
णपतो व्रह्मचारिव्रतछपग्रायञ्चिचानि। 
अथ चुटितानां मेखलादीनां प्रतिपत्तिमाह । तेत्र मनुः- 

मेखरामनिन दण्डयुपवीतं कमण्डलुम् । 
अप्सु प्रास्य विनष्टानि गृहौरवान्यानि मन्त्रवत् ॥ 

अन्यच. 

यज्ञोपबीतमनिनं मोंजी दण्ड च धारयेत् । 
नष्टे चष्टे नवै घृत्वा नष चेतञ्जले क्षिपेत् ॥ 

विधानपारिजात देवरः - 

साविध्या दशकृखाद्धिमन्त्ितामिस्तदृक्षिपेत् । 
विच्छिन्नं च।प्यधोयाते युक्त्वा निभितघ्ुत्स॒नत् ॥ 

इति श्रीप्रथमक्षाखीयरामकृष्णविरचिते पारस्करग्रशधूत्राषेषरणे 
द्वितीयकाण्डे पश्चमी कण्डिका | 

----- ८ द------- 
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अथोपनयनप्रथोगः । तत्र पूवयुस्तदिने वा पूर्वहि श्ोर्वि 
दुक्ते शुभे क़ देशका स्मृत्वा “अस्य कुमारस्य द्विनलसिद्ध्या 
बेद।दुभ्ययनाधिकाराथं च उपनयनमहं करिष्ये, तदङ्गभूतं गणप- 
तिपूजनपूषंकं स्वस्तिपुण्याहवाचनं अ्रिप्नपूजनं मण्डपस्थापनं 
मातृकापूजनं नान्दीश्राद्ध करिष्ये" । पवेवस्सवं सम्पाद्य मथापरे- 
द्यः कृतनित्यक्रियः मण्डपे देशकार। स्मृत्वा "'स्वस्यापनतृत्वाधिकरार 
सिद्धये प्राजापत्यप्र्याम्नायत्वेन गवा तन्पररपन द्रव्येण बा कच्छ 

त्रयं प्रायश्ित्तमहं करिष्ये" पुनरपि दश्चकाठ स्म्रता 'स्वस्य।पने- 
तृखाधिकारसिद्धय द्वादशसहस्रं गायत्रीजपमहं करिष्ये" । 
कुमारेणापि देश्चकार स्मृत्वा कामचार कामवादकापमक्षणादिदो- 
ष्।पनोदाथं प्राजापत्यप्रस्याम्नायत्वेन द्रव्येण गवा वा कुच्छत्रयं 

प्रायश्चित्तमहभ। चरिष्ये” । चृडाकृरणसहोपनयनपक्षे तु उपनेता पूरव 

दिनि गणेश्चपृजनादिनान्दीश्राद्धान्तं कृत्वा परदिनेऽतिकरान्तं चीरं कृत्वा 
तव उपनयनाङ्गं वपनं कुर्यात् । अ> के चिच्चूडाकरणकमांङ्गवपने कृते 

सति उपन्यनाज्गवपनं न कन्तेभ्यमिति मन्यन्ते, तदसत् । ^धरतिप्रचानं 

गुणाव्ृत्तिरिति न्यायात् । गुणत्वं च तत्संस्क(रप्रधानस्यङ्गम् । चूडा 
कमि चूढाकमप्रधानं वपनं तदङ्गम् । उपनयने उपनयनं परधानं वपनं 
तदङ्घमिति | तथा च संस्कारक।स्तुमप्रयोगोऽपि यथा ( उपनयनात्पूर्वदिन 

छृत्यं स्वा १२दिनेऽतिक्रान्तचीरं छवा प्रागिव जातचीरु त्वभ्यङ्गस्नानेन 
स्नापयित्वा मात्रा सह माजयेत् , तद्। ब्रह्मचारिभ्योऽन्नदानमाचरा्ता-. 
म् | तते देशका सङ्कीस्ये "अस्य कुमारस्य द्विनस्सिद्धिद्रारा 
श्रीपरमेरवरप्रीत्ययं गायन्युपदशङ्कत्तं तस्पाच्याङ्गभुतं वपनादि 
करिष्ये?" इति सङ्करप्य वपनं कारयेत् । सुरूयरिखाधिकशिखानां चोरे 

धृतानामत्र वापनम् । ततः स्नापितमहताम्बर बद्भरिखं मङ्गकतिरकं 
बडु कुयुरिति । ) ततो ब्राह्मणत्रयभोजनम् । तलङ्क्तौ सुण्डितशिरसं बटु 
मात्रा सद भोजयेत् । बहिःसालाय। पश्चमूसंस्कारान् इत्वा लोकिकमेः 

स्थापनम् । वतः पुष्यम(ादिभिरख्ढृङ्ृतं बटु शमे सुरते आचायपुरुषा; 
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आ[चारयसर्मपमानयन्ति | ततो वैकलिपकावधारणम् । “परेव बन्धनम् । 

एेगेयमनिनम् । दण्डः पाठ(शः । पूर्वेण ब्रह्मणो गमनप्र् । उत्तरेण 
पात्रासादनम् । त्रीणि पतित्रच्छेदनानि । दवे पवित्रे । मृण्मर्य अ 
ञ्यस्थारी । पाराश्यः समिधः। असीनाय गायत्राप्रदानम्। एषात 
इति समिद।धनम् । मत्रपूवकं अपारेमिताश्च भिक्षणीयाः। न 

[अ 

व्।ग्यतोऽहः शेष तिष्ठद ति पक्षः'^तत भचाय। बटमथः पश्चादवस्था- 
प्य 'ब्रह्मचयमागामिति बरहि" इति वदति । “ब्रह्मचथमागा 
मिति बह्मचारं ब्रयादिति । ततो "ब्रह्य चायसानाति बरही ̂ ; 

चार्यः । “(्रह्मचायंसानी!"ति बरह्मचारी त्रुयात् । भथेनं कुमारं भ 
चार्यो वासः परिषापयति । 'येनेन्द्रायेति मन्त्रस्य अङ्गिरा ऋषिः 
बृहतीच्छन्दः बदस्पतिर्देवता वच्परिधाने विनियोगः । ॐ 
येनेन्द्राय बृहस्पतिवाषः पयेदधादपृतम् । तेन त्वा परिदषाम्या- 
युष द्।घायुत्वायथ बरख व चेष” इत्यनेन मन्त्रेण । चायस्य मन्त्र 

पाठः । ““हयन्दुरुक्तमिति मन्त्रस्य चामदेव ऋषिः त्रिष्टुच्छन्दः 
भेखदादेवता मेखड्ाबन्धने बिनियोगः । ॐ इयं दुरुक्तं परि 
बाधमाना वणं पवित्रं पुनती प आगात् । प्राणापानाभ्यां बल- 
मादधाना स्वस! देवी भरुभगा मेखटेय'मिति मन्त्रण मेखराबन्ष 
नम् । भाचायेस्य मन्त्रपाठः । “यज्ञोपव।तामेति, मन्त्रस्य परमेष्टी 
ऋषिः विष्टुपछन्दः डिङ्गक्ता देवता श्रातस्मातकमानुष्ठानसिद्धय 
 उपवीतधारणे विनियगः । यज्ञापव।तं परप पावेत्रं प्रजापतेय- 

रदं पुरस्तात् । आयुष्यमम्य प्रतियुच शुभ्र यन्नोपवातं वकमस्तु 
तेजः इति मन्त्रेण यन्ञोपवीतधारणम् । बटोभन्त्रपाठः । द्विराचम्य 

(विच्रस्येतिमन्त्रस्य परमा ऋषिः वरिष्टुप्डन्दः िङ्क्ता देवता 

अनिनध।रणे विनियोगः । भित्रस्य चष्ुद्धरुणं बटीयस्तजो 

यशस्वि स्थविरध्समिद्धम् । अनाहनस्पं बसन जरिष्णु; परीदं 
बास्यजिनं द पह" मिति मन्तरेण एणयकृष्णाजिनधारणम् । बटोमन््र- 

पाटः । “भ्यो मे दण्ड इति मन्त्रस्य प्रजापतिक्रषिः यजुशछन्दः दण्डो 



दितीयकाण्ड पञ्चमी कण्डिका । ७११ 

देवता दण्डग्रहणे विनियोगः । योते दण्डः परापतदरेहायः 
सोऽधिभूम्याम् । तमहं पुनरादद श्रायुपे ब्रह्मणे ब्रह्मवर्चसाय" 
ति मन्त्रेण दण्डं प्रतिगृह्णाति । बरो्मन्त्रपाठः । अथाचायैः स्वकीयमञ्ञ. 
रिं जलेन पृरयि्वा तेनाञ्जरिष्थेन जेन माणवकस्याज्ञिं पूरयति । 
“आपा हि प्रति तृचस्य मिन्धुद्रीप ऋषि! गायत्रीच्छन्दः षो दे 
वता उदकासेफे विनियःगः । “अपो हि षएाणदित्रिमिमेनत्रेः। साचा 
यस्यैव मन्त्रपाठः । तत आचार्यो माणवकं प्रेषयति । “ूर्वप्रदीक्षस्व"' 
इति प्रेषे ददाति । प्रेषितो माणवकः सुयेमुदीक्षते । “^तचक्षुरि!ति म- 
नरेण । बटोमेन्त्रपाठः । तत आचार्यो माणवकस्य दक्षिणस्कन्धोपरि 
हस्त गोप्वा ह्यमारूमते । (मम वरते ते हृदय दधामि मम चित्तम 
तु चित्तन्ते अस्तु । मम वाचपेकमना जुषस्र बरहस्पतिष्ठा नि 
युनक्तु णटयप्'? ह्यनेन मन्त्रेण । भाचायस्येव मन्त्रपाठः । कुमारस्य 

दक्षिणहस्तं गृहीता । “को नामास्ती"त्याचायं जाह । ̂ अमुकबापीहं 
भो ३ इति बहुषदति । पुनराचायेः प्रच्छति । “कस्य त्रह्मचायं. 

सी?ति । “भवत” इति बहु; । भथाचायेः पठति “इन्द्रस्य ब्रह्म 
चायेस्यग्निराचायंस्तवाहमाचायस्तवायुकश्चमेन्'' । भथेने कुमार 
स।चायेः (“एनं भूत॑भ्यः परिददाति । ॐ प्रजापतय खा परेददामि 

दवाय सा सवित्रे परिददाम्यद्भ्यस्त्वेषरधाभ्यः परिददामि वा 
व(परथिवीभ्यां त्वा परिददामि विविश्वेभ्यस्स्वा देवेभ्यः परिददामि 
सर्गभ्यस्स्वा भूतेभ्यः परेदद(म्यारष्टये"' इत्यनेन मन्त्रेण । थ बहुः, 
अग्नि प्रदक्षिणीश्त्य आचार्यस्यात्तरत उपविशति । दक्षिणत इति गगम 
तम् । ततो देवतामिष्यानम् । तत्र ^्रजपि्ति, इनदर, अग्नि, सोपे 
अभिनि, वायुं, सूरय, अप्रीवरुणा, अग्रीवरुणां, अग्नि, वरुणं सवितारं 
विष्णुं विश्वान् देवान् परतः स्वकान् , वरुणं, प्रजापर्ति, अगि 

सिषं, आज्येनाहं यक्ष्ये” । ततो ब्रह्मेपवेशनादि पयुक्षणान्तं 

छत्वा ब्रह्मणाऽन्वारन्ध भाचाथः “ड” प्रजापतये स्वाहा । इदं प्रज 
पतये । ॐ इन्द्राय स्वाहा । इदं प्िन््राय०। ॐ अग्नये स्वाह । 
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इदमग्नये० । ॐ सोमाय स्वाहा । इदं सोपाय० । ॐ बू स्वाहा | 
इदमग्नये । उश्युषः स्वाहा । इदं वायवे० । ॐ स्वः स्वाहा । 

इद छूयौय० । ॐ त्वन्नो ऽअग्ने० । इदमग्नीवरुगाभ्यां० । ॐ प्त 

त्वन्नो ऽअग्न० । इदप्नीवरुणाग्यां ० । ॐ अयाश्चाग्ने । इदम 
ये०। ॐ ये ते श्तं० । इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विदखेभ्यो देवे- 
भ्यो मरुद्यः स्वकभ्यथ ०। ॐउदुततमं० । इदं वरुणाय ० । अप्रजा 
ये० । इदं प्र०। अग्नये सिषे स्वाहा । इदमश्नये स्विष्टकृते ०” । 
ततुः सृक्तवप्राशनम्। अथेनं ब्रह्मचारिणमाचायैः संशास्ति । श्रह्मयार्य॑सी"' 
त्याचार्यो वदति । “असानी? व्याह कुमारः । अपोऽक्चानेःत्याचायः | 

अरनानीति कुमारः । “कम कुरु"व्याचायः । “करवाणी "ति 
कुमारः । भमा दिवा सुषुप्था” इत्याचा्यः । “नन स्वपानि", इति 
कुमारः। (“वाचं यच्छ इत्याचायेः । “'यच्छानी"'ति कुमारः । 
५'सुमिपमापेदहिः इत्याचायः। “आदधतीति?! कुमारः। “अपोश्चान" 
इ्याचार्थः । “अरनानी"ति कुमारः । भथास्मे ब्रह्मचारिणि सावित्री- 
मन्ब!ह आचार्यैः कथम्मृताय ब्रह्मचारिणे अभ्नेरु्तरतो भ्यवस्थिताय प्रस्य 
इमुखायोपाविष्टाय पादोपग्रहणपवकमुपसन्नाय अचय समीक्षमाणाय स. 
यमपि समीक्षिताय सावित्री बरयादाचये; । यथा तत्रादो तण्डुरपृरितपात्र 
गणपतिकुख्देवतापवंकगायञयक्षराणि रिखेत् । पथ्चोपच।रः षोडशोपचा 
रवौ पजयत् । ततः प्रणवन्याहतिपुवं प्रथमं पादं पादमध्यापयत् । दिती 
येनाद्ध॑म् । तृतीयेन सवाङ्गायत्रीम् । भआचायकुमारयोः सह पठनम् । 
ततो ब्रह्मचारी समिदाषानं करोति। तत्र पूवेमग्नः घन्धुक्षणम्। पञ्चमम. 

सिनथनप्रक्षपणम् । एकमिन्धनं इस्तं गृहीत्वा । ॐ५।अते सुश्रवः सुश्रव. 

सं मा कुरू” इत्यनेन मन्त्रेण हस्तस्थमिन्धनं अमनो क्षिपेत् । इति प्रथमम् ! 
“यथा स्षद्े सुश्रवः सुश्रवा आपिः हितीयम् । एषे पारपुभ्रवः 
सौ भ्रवसं हर” तृतीयम् । ““यथात्वमग्रे देवानां यज्ञस्य निधिपा अ. 
सि” चतुर्थम् । ““एवपदं मनुष्याणां वेदस्य निपिपो भूयासम्"? इति 
पञ्चमम् । तते दक्षिणदस्तने।दकं गृधीतवा परदक्षिणम पयुक्षय एकां समिषं 
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कर्णे धृता मन्त्रमुच्चारयेत्। “ॐ अप्रमे सपरिधपाहाषं बृहते ज।तवेदपे। 
यथात्वपत्ने समिधा समिद्ष्पसर एवमहमायुपा मेधया वचेसा प्रजया 
पशयुभितर्यवचंसेन समिन्धे जीवयपुत्रो मपाचार्यो मेधाव्यहमपा- 
न्यनिराकरिष्णुथेशस्वी तेजस्वी व्रह्मवचेस्यन्नादो मूयासभ्सा- 
ह्1*) । इत्यनेन मन्तरेण कणेस्थां समिधं अभ्नो प्रक्षिपेत् । अनेनेव मन्त्रेण 
द्वितीयां तथा तृतीयाम् । “एषा ते अग्ने समि?दनेन मन्त्रेण वा समि. 
दाधानम् । मन्त्रसमुच्चयो वा| तत उपविदय पूवेवत्समूहनं कृत्वा पयुक्ष्य 

५अब्ने सुश्रव"! इयादिभिः पञ्चमिमननेः समिन्द्धनत्रयं पश्च वाम क्षिपेत् । 
पुनः प्रदक्षिणमश्रिं पयुक्षणे कृत्वा, ततस्तृष्णीं पाणी प्रतप्य "तनूपा 

अपने इत्यादिमिर्क्ष्यमणेः सप्तमि्मन्ैः प्रतिमन्त्रं मुखविमाजेनम् । 
ॐ तनूपा अप्रऽसि तन्वं मे पाहि ॥ १॥ आयुदां अघ्रेऽस्यायु 
देहि ॥ २ ॥ व्वचद। अपरेऽपि व्वर्चो मे दहि ॥३॥ अग्रे यने 
तन्वा उन तन्मञऽआप्रण ॥ ४॥ पेधाम्मे दवः सविता अदषातु 
॥५॥ मेधान्देवी सरस्वती अदधात् ।;६॥ मेधामशिनी देवावा- 
धत्तां पुष्करक्चनौ ॥ ७ ।|'› ततोऽङ्गानि स्पृष्रु। जपेत् । (अङ्गानि 
च म ऽअप्यायन्ताम्'' इति मन्तरेण सवाङ्गान्याकमेत्। व।क्च पऽअ।- 
प्यायतां? इति मुखं स्परत् । “भ्रण प ऽअध्यायतां' इति ना- 
तिका स्पृशेत् । '"चक्षुश्च प ऽअप्यायता'"मिति चक्षुषो ; स्पेन सङ्त्। 
धश्रोत्रं च म ऽअ।प्यायता'गमिति दक्षिणं श्रोत्रं स्पृशेत् । अनेनैव वा 
मम् | “भ्यक्ञो बकच म ऽआप्यायता"मिति मन्त्रपाठमात्रम् | ततो 
भस्मना रुके तिलकं कयात् ““तयायुषं जपद्ग्ने'रिति मन्त्रेण । 
(कइपस्य उपायुष'"मिति अरवियाम् । “यदृवेषु उथायुष "मिति द- 
क्षिणऽते। “तन्नो ऽअस्तु उपायुषःमिति हृदेय । अथामिवादनम् । तत्रैव 
प्ोगः-““काहयपपगोत्रः करय पावत रनेधरेति त्रिभ्रवरः अपुक- 
हार्माहं मो वेरवानर ! अभिवादयामि"? । 'एवं पुनः गोत्रादिकय- 
चार्यं “बो वरुण ! अभिवादयामि? । तथेवाचायै गुरं च । ततः 
पित्रा्यमिवादने विधिः । नीचोत्तानेन वा दक्षिणपाणिना दक्षिणपादं 

घु ज्ञ ९2० 



७१४ ससूजसस्कारभणप्ती 

४८ [ ७०4 => (0 गृहीत्वा, तादशवामेन वामं, शिरः पादयोर्निदध्यात् । “आयुष्मान् भव 
सोम्य यक्घदत्त रप३न्" इति प्रत्यभिवादनं पिता कु्यीत्। अथ भि. 

्षाचयेचरणम् । ततो ब्रह्मचारी दण्डं गृहीता ^तस्पवितु"सियादित्य. 
मुपस्थाय भभ प्रदक्षिणीकृत्य हस्ताभ्यां भिक्षापात्रं धृत्वा प्रथमं मातर 

भिक्षेत । "ॐ भवति ! भिक्षां देहि । ततो माता पात्रान्तरेण भिक्षा 

ददाति । दत्तायां भिक्षायां ॐ स्वस्तीति व्रूयात् । त्रिषट् द्वादश 
सपरिमिता बा भिक्षा भिक्षेत | तां मिक्षामाचायौय निविदयेत्¡ “भक्षं 
युङहे''स्याच।य॑यज्ञातो भिक्ष स्वीकुर्यात् । अत्र मध्याहपन्ध्यां कु- 
याति । ततो भोजनं कु्यौत् । इतः प्रमृति सुयौस्तपथेन्तं मनेन तिष्ठेत् । 
ततः सायङ्काले सन्ध्यावन्दनपूवेमश्चि परिचरणं पाणिना्नि परि्मूहनादि 
जभिव।दनान्तं पूववत् कुर्यात् । ततो वाजिसगेः । उपनयनामिखिरात्र 
पायः । (उपह मिरयापत्तम्बः । (व्यावद्धुतमप्रैरक्षण'मिति गगेष- 
दती । भथ ब्रह्मचारितेयमाः । अधः शयनम् । अक्षारालवणाश्चनम् । 
दण्डधारणे कतेव्यम् । अरण्यात् स्वयं समिधमःह्व्य । सायं प्रातमेष्यह 

सन्ध्योपासनं कृतवा । परितमूहनानि यथोक्तं भथिपरिचरणम् । गुरुश 
र्षा च कयात् । साये प्रतभिक्षाश्चनम् । मधु माशन न कतेव्यम् | 
नद्यादौ शिरसा न मजेत् । दण्डवस्पवाङ्गमवगाहयेत् । उद्धृतोदकेन वा 
स्नानं कुर्यात् । भासनस्येपरि मसूरकायुपधानं कृखा। नापतिथेत् । 
खीणां मध्ये न क्रीडत् । अनृत न वदत् । भदत्त न गृहीयात्। स्मर 
व्यन्तरोक्ताश्च वक्ष्यमाणा नियमा अनुष्ेवाः | यस्य कमणो यः काल 

© 9, ग्भ 

इक्तस्तदतिक्रमे भनादिष्टप्रयश्चिततं कृत्वा कतंष्यम् । तच्च पुमेवोक्तम् । 
(+ 

इति श्रीभ्रथमशाखीष्रामटृष्णविरचेते पारस्कर गरह्मूत्रविवरणे 
सस्फारगणपतौ उपनयनप्रयागः | 

लथपुनरुपनयने निमित्तानि । गदाधरमष्ये । तत्र मनुः- 

अङ्नःनास्माहय विष्मूत्र सुराप्षटमेव च । 
| ¢ ® ० ४ ५ 

पुनः संस्क।र१हन्ति त्रयो वणां द्विजातयः ॥ 



दितीथकाण्ड"पञ्चमी कण्डिका । ७१५ 

विष्णुरपि -“'विदवेराहग्रमङ्कटाोमांसिमक्षणेषु दिजातीनां 
प्रायचित्तान्ते पुनःसंस्कारं कुयात् । शातातपस्तु - 

शुन ग्रजन जग्ध्वा पण्डु च तथा शुनाम् । 

उषटपानुषपकमश्च रासमभक्षारमोजनात् ॥ 
उपानयं पुनः कुयौत्तप्रच्छं चरेन्मुहुः ॥ इति । 

पेठीन सपि -“भव्ुषरीपानुषीक्षीरपने तपरः पुनरपन. 
यनम्” । यमाऽपि- 

भुमुरा पधुपानेन कृत गामक्षणेऽपि वा | 
तप्रनरच्छ परल पाोहापमन शुदृध्यति ॥ 

गौतमोऽपि - अपा मद्यपाने तप्तङृन्ह्कस्तताऽस्य संस्कारो 
मूत्रपुरीषकरुणपरेतसां प्राशनं चे'ति । बोधायनोऽपि-अप्र्या सु. 
रापाने कृच्छ्ाठरपादं चरित्वा पुनरूपएनयन'मिति । विधानपरिजति- 

चाण्ाकान्नं द्विज युक्ता सम्यकंवान््रायणं चरेत् | 
बुद्धिपृवन्तु कच्छ्ाब्दं पुनः संस्कारमहति ॥ 

व्िष्ठऽप-' "एतदव चाण्डाकपतितान्नभाजनषु ततः पुनरूपः 

नयन''मिति । यस्तु देशान्तरगतश्चिरकालटाश्रूयमाणसद्धावः पुत्रादिना 
कृतपेत कया यदि जंवन्मागच्छत्तस्य पुनरूपनग्रनविषिरूक्तः, विषान- 

पारिजात सद्द 
जीवन्यदि समगच्छदधृतकुम्मे नि१३ञ्य च। 
उद्धृत्य स्थपयिताऽस्य जावक्रम।दि कारयेत् ॥ 

स्पृतिचन्धिका्यां बोधायनस्तु- 
सिन्धुषोवीर णोर सथा प्रस्यन्तवासिनः | 

, अङ्खवङ्गरिद्ग{ध गत्वा सस्कारमहंति ॥ 
्रव्यन्तोऽन्त्यदेश्चः । 

हिमवत्का शका विन्ध्य पारं प्मस्य पश्चिमम् । 
तीथयात्रां पिना गच्छत्पुनः सस्कारमदहति ॥ 

आ] दत्यपुराणऽ१- 

सोराषट्सिन्धुस।वीरानाबन्स्यं दक्षिणापथम् । 



७१६ ससूत्रसस्कारगणपतौ 

एतान्देशान्दिनो गत्वा पुनः संस्कारमर्हति ॥ 
एतच्च तीथयातनां विना गमने द्रष्टव्यम् । तथा च तत्रेव - 

अद्कवङ्गकरि्गिषु सोराषटूमगपेषु च | 
तीथयात्रां विना गच्छन्पुनः सस्कारमहति ॥ 

विस्थरछसेतो- 

कमनाशाजटस्प्ात्करतोयावरिलङ्गनात् । 
गण्डकीबाहुतरणास्पुनः सस्कारमहैति ॥ 

विधानपरिजाते पराशरः- 

विण्मूत्रमक्षी शद्ध्ययं पराजापरयं समाचरेत् । 
पञ्चगव्यं च कुवीत स्नाता पीत्वा श्ुचिभवेव् ॥ 

भजापत्याचरणं पञ्चगव्यस्नानं पश्चगव्यप्राशनं च पुनः संसकाराषू- 

वमेव कार्यम् । “भ्रायधित्तान्ते पुनः संस्कारं कुयौ"दिति विष्णुप्मरतेः । 
तत्र विशेषमाह विधानपारिजाते करयपः -'ष्वीर्णपरःय धत्तः प्राच्या 
युदीच्यां घा देखि गत्वा यत्न प्रामपशू्नां शब्दो न श्रूयते तस्मि 
देशेऽ प्रञ्ार्य ब्रह्मासनमास्तीये प्रारूरणीतिन विधिना पनः 
सस्कारपहेता"ति । हारातः 

रासभं महिषं मेषे बहीवदं क्रमेककम्। 
आरद ब्राह्मणो मोहारपुनः संस्कारमईति ॥ 

देव्वरेरमः- त शि ह . 

प्रदोषे निश्यनध्याये मन्दे कृष्णे गलग्रहे | 
पुं विना चोपनीतः पुनः संस्कारमरति ॥ 

गदापरभाप्य हेमाद्विः-- ५. ^ 
प्रतशय्याप्रातग्राह। पनः सस्कारपहति ॥ इति । 

सपरादं दिसवेग्न्थेषु पित्रादिव्यतिरेकंण ब्रह्मचारिणः प्रतकर्मकरणे 
पुनस्पनयनमुक्तम् । गदाधरमष्येऽप्येवमेव । वीरमित्रोदये द।रीतः-- 

परिखां छिन्दन्ति ये मोहटरेषादत्तानतोऽपि वा। 
पुनः सर्कारमदन्ति त्रयो वणा द्िनातयः ॥ 



द्वितीयकाण्डे पञ्चमी कण्डिका । ७१७ 
(क) @& _ क्षि क, नदि 

विशेषमाह वीरमित्रोदय पराशरः-- 
आनिनं मेखडा दण्डो भेक्षचयां व्रतानि च, 

निवतेन्त द्विजातीनां पूनः संस्कारमरदेति ॥ 
अजिनादि वपनस्याप्युपलक्षणम् । तदाह विष्णुः -“सर्वे्वेतपु 

द्विजातीनां भायधित्तान्ते भूयः संस्कारं इयात्" । वपनमेखलाद- 
ण्डमक्ष चयात्रतानि पुनः संस्कारकर्मणि वजनीयानि । व्रतानि सौम्यपरा 

जापत्यादीनि महानाम्न्यादीनि वा| 

इति श्रीभथमशा्खयरपृष्णविरचित पारस्कर एमूप्रविषरण 
सस्ारगणपता पुनरूपनयननिमित्तानि ॥ 

अथ पुनर्पनयनविधिः । तत्र पदाथक्रमः । श्राद्धम् । वपनम् । 
विप्रभोजनम् । बटारपि । भप्निष्यापनम् । अलङ्कृतस्यात्यनम् । पचा. 

दमरवस्थ।पनम् । ततो ब्रह्मासिनादि वर्दि्तरणान्तं कभ । तते “व्रह्म. 

च्ेमागा"मिति वाचनम् । “व्रह्मचायंसाना "ति च । वासः परिषा. 
पयति । मेखङाबन्धनम् । बटोमन्त्रपाठः । मन्त्रेण यज्ञेपवीतपरिषानम् | 
तत भाचमनम् | उत्तरीयध।रणं मन्त्रेण । दण्डप्रतिग्रहः | दीक्षावद्रा | 

भञ्ञङिनाऽञ्जलिपृरिणमद्धिः । तेषपूवंकं द्यविक्षणम् | हदयालम्भनम् | 
दक्षिणहस्तप्रहणादि मृतेभ्यः परिदानान्तम् | ततो हस्तवि्तगः | ततः 

प्रदक्षिणं परिक्रम्योपवेशनम् । तत आचाबंस्योपयमनादानादि पयुक्षणा- 
न्तम् । माचायेस्यान्वारम्भो माणवक्रकतृकः | तत जावार।याश्वतुद्शाहु. 
तयः । संललवपराशन।दि दक्षिण।दानान्तम् । तते ब्रह्मचरिशासनं “ब्रह्म 
चाय पी" प्यादि पूथ॑वत् । तते ब्रह्मण भ जनम् । इति पुनरूपनयनविधिः॥ 

अथ सावित्रनतादेश्चः । गदा षरमाभे-- तत्र उपलेपनादि वर्हिस्त. 

रणान्तम् । ततः कुमारं उत्थाय हस्तेनोदकं गृर्दताऽभिसुखो भूत्वा 
“ॐ अभने व्रतपते त्रत चरिष्यामि सावित्र सद्यसकाङं तच्छङेय 
तन्मे राध्यताभिति त्रतम्रहणं करोति । ततो ब्रह्मच।रिण उपवेशनम् । 

ब्रह्मचारिण आचायंस्यान्वारम्भः सवास्वाहुतिषु । तत उपयमनादानादि 
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ज(उयभागान्तम् । ततो वेदाहुतयः षोडश । प्रतिवेदं चतक्षश्तक्तः । 
एवं षडर । ततः “्रजापतये दुषेभ्य'! इत्या्ाः सप्त । ततो मह- 
व्याह्प्यादि चिवषटषदन्ताश्चतुदश्च । भआज्यभागाया एताः सपतत्रिशदाहु- 
तया व्रतानामादेशे विसर्गे च हातव्याः । ततः संक्लवप्राशनादि ब्रह्मणे 
दक्षिण(दानान्तम् । तत “अथास्मै सावित्रीमन्वाहे"त्यादि यथोक्त 
सातवित्रीप्रदानम् | ततो माणवकस्य "^तस्सबितु"/रित्यनेन मन्त्रेण सम्ध्यो- 
पातनम् । सन्ध्योषासनान्ते. ^(तरस्रितुरियनेनेवाग्निपरिचरणम् । 
तदन्ते गात्रनामग्रहणपूवकं सर्वेषाममिवादनम् | ततो भिक्षानिषेदनप | 
(मिक्ता मः" इस्येव । भाचायेस्तु “मिक्ता मो"! इस्येव भिक्षां स्वीक. 
यात् । ततो बरह्मचारौ श्ुचिभूषा स्वापन उपविशत् । ततो बर्हिहौमादि 
ब्ाह्मणमेजनान्तम् । सथानन्तरं सावित्रीतरतवत्सन्ध्येपापनाग्निपरिचर- 
णानुष्ठानम् । तत उपल्पनादि बर्हिप्तरणान्तम् । तत उर्थाय हृस्तेनो. 
दकं गृहीर्वाऽभिमुखो भूत्वा ॐ अग्ने व्रतपत व्रतमचारिषं साबि- 
त्र सद्यस्काङ तदश्नक तन्मेऽराधि मन्तरेण सावित्रत्रतोतसगं कर. 
ति । तत उपयमनकुशादानादि पयुक्षणान्तम् । अन्वारम्भः आ[चारावा. 
ज्यभागो वेदाहृतयः षोडश भरजापतये इत्याच; सप्त महाग्याहृव्यादि 
धिषटडृदन्ताश्तुदृश । एवं सपत्रि्चदाहुतयः । ततः प्रशनादिभोजन।- 
्तं पूववत् । सावित्रतरतादेशे ब्रह्मणे दक्षिणान्ते साका सन्ध्यावन्दनम् | 
सगिनिपरिचरण च । यदनुष्टितं त्रतोतसरगे तदभाव; । ततः “अप्छन्त"- 
रिति दण्डस्याप्ु प्रक्षेपः । ^वाते। वा["ति मेखलाया अप्यु प्रक्षेप; । 
(वातर् र्हा मवे"'ति यज्ञेपवीरस्यप्यु प्रक्षेपम् । “नमो वहुणा". 
ति कुमारस्य द्विभृतकराण भरयेकं प्राशनम् । इति सात्ित्रबरतोतसर्मः ॥ 

अथाग्रयत्रतमू । तेत्रोपरेपनादि बर्हस्तरणान्तम् । ततो ब्रह्मच. 
रिणो मेखकबन्धने यज्ञोपवीतघारणं दण्डसमर्णं अरहणं च । मेसलादिषु 
पूवाक्ता एव मन्त्राः । ततो त्रतमरहणं पूषैवत् । “ॐ अममे व्रतपते 
रतं चरिष्यामि अ।गेयं सावत्सरिक तच्छकेयं तन्मे राध्यति. 
(^> 

ति । “आग्नेयं यथां तच्छकेयं तममे र।ध्यता"मितीदानी अयोगं 
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कुतम्ति । ततः स्वस्थाने उपवेश्चनम् । आचायान्वारम्भः । तत उपयमन- 
कुशादानादि पयुक्षणान्तम् । भाषारायाः सिष्टङृदन्ताः सपत्रिशदमहु- 
तय।ऽत्रापि होतव्याः | ततः प्रा्चनादि ्राद्यणभोजनान्तम् । ततः स्मृ्यु- 
क्तं माध्य।हिके सन्ध्यःप।सनम् । तताऽमेः पश्वादुपविदईय /"पानिनाऽ 
म्नि परिसमूहती"व्यादि आायुष्यकरणान्तं यथोक्तम् | तत्र विशेषः 
गात्रालम्भने ककमतेऽध्याहारः । “अङ्गानि च पर ऽअ।प्यायन्ता^मिति 
गनेपद्धतो । उयायुषकरणान्ते "दिवो नामेति जपः | यदि बदुभषाकामः 
स्यात्तद्। ““सदसस्पति"मिष्यचा मेषां याचते | श्रीकामश्च^्रिमम्म' 
इति श्रयो याचते | ततो मेखलस्थान्प्वरान्दक्षिणोपचरिण स्पष्ा ^५बु- 
कसगात्रोऽमुकशमांहं भो वंशवानर ! अभमिवादयापि"” । एवं वस. 
णा चायेवृद्धानाममिवादनम् । ततो भिक्षाचयेचरणम् | गुरनिवेदनम्। 
अनुज्ञाता भिक्षा स्वीकृत्य मा तृषस्ते समपेयति । ततो वर्हिहमादि त्राह्म- 
णमोजनान्तम् | ततः सन्ध्याकाञे भञ्जलिग्रक्षपान्ते सूर्मापस्थानं वाह. 
णीभिक्ऋरमिः “दमे वरुणे्यादिभिः। “ससर्खजेषत्यादि मन्त्रः 
प्रातः | “उ द्रयमित्यादिभिमेध्यदे । इति शचाखान्तरविषयम् । काती- 

यानान्तु "उद्य" मित्यादि सन्ध्यात्रये | ततो दण्ड गृहीाऽभिपरिचरण- 
प् | मध्याहु सायाहे च सन्ध्योपापनान्ते भ्रठिरिनिमनिपस्चिरणम् | 
एके प्रातःकारेऽप्यगिनिपरिचरणमिच्छन्ति । भग्िररिचरणान्ते वाभि. 
सगः । पूर्वोक्ता एव व्र्षचरिषमा जेयाः । सन्ध्यपाततनादीनि सवष. 
कलेन कव्यानि । तेषा कालातिक्रमे कमणां मरे प्रायश्चित्तपुच्यते | 
परिसमूदनादि मूरस्कारं कृत्वा ऽन्वग्नि'रिति मन्त्रेणःनेराहरणम् । 

"धृष्टो दिवी"ति स्थापनम् । ('तार्सवितुस्तत्सवितुरविंस।नि देष" 
त्यादिभिः सावित्रमन्त्ेस्तरिभिः प्रज्वालनम् । नात्र ब्रह्म पवेशनादि 
हुरिवदाञथं संटृत्यानादिषटं कायम् । अथागेयत्रतस्थितो ब्रह्मच।री “व. 

मिधगिनन्दुवस्यते'त्येवमादि अ7रनेयेद्विभागं संवत्सर पयन्तं पिता 
त्रतमुस्सृजति । ततः संवत्सरे परिपूर्णे जागनेयवतविसगी; । तत्र परिस. 

मृह्नादि ब्रह्मणमजनान्तमाभेयत्रतदिशचवद्भवति । शएतावानिशेषः । 
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यसिमिन्कारे भागेयनतग्रहणं कृतं तसिन्काहे सन्ध्यावन्दनम् । भनिप. 
रिचिरणम् । भ।ग्नेयत्रतविसर्गः । “अग्ने व्रतपते व्रतमचारिषं पांबत्ष- 

रिकं तदशकं तन्मेऽराधी!"ति मन्त्रेण | ततोऽनन्तरमामिक्षानिवृरततिः । 
दण्डा्दानामप्सु प्रक्षेपः । व्रतादौ गरहणं येषाम् । इति अ।गनेयविगेः ॥ 

अथ श्रुक्रियनत।देश । तत्र उपरेपनादि बह््तरणान्तं इष्वा 
मेखलायज्ञोपवीतदण्डानां धारणपूवकं बतम्रहणम् । “अग्ने व्रतपते व्रत 
चरिष्यामि शुक्रियं सांवर्सरिक तच्छरय' मिति शेष; । तत! उप. 

यमन दि ब्रा्मणभाजनान्तमाभ्यत्रतादेशवत् । शुक्रियत्रते स्थित "ऋचं 
वाच"मित्यादि शुक्रियनेदं विभागं पढते । संवरसप्रं यावत् । उत्तमेऽ- 
हनि भपराह कारन्ते निश्चामुखे त्रिगुणेन पटेन एकस्यां दिशि बद्धेन 
नामिमात्रं यावन्माणकस्य प्रच्छ।दनम् । मूधानमारम्य मन्थः शिरस 
उपरि करणम् । ततः सावित्या वेदाशेरसा (हिरण्मयेन पत्रेणेणति 

मन्त्ेणैवावगुण्ठनप । एवं प्रच्छादितो ब्रह्मचारी सूर्योदयं यावत्तिष्ठति । 

रत्रौ भरामि वा गोष्ट वा देवायतने वाधः शयनम् | रान गेहे यदि स्थि 
तिस्तदा व्युष्टायां रात्रो आमाहहि्ममनम् । ततो गुण्ठनीविसगेः । ततो. 
५ऽदृश्रमस्यो दुत्यञ्चित्रन्देवानामित्यादिनामुदितेऽॐै जपः । ततो त्रत 
स्थन माणवकमानीय शुक्रियत्रतस्य विप्तगेः । तत्र परिसमृहनादि स्तर 
णान्तम् । ततः प्रातं सन्ध्योपासनम् । अगिस्वीकरणम् । ततोऽन 
व्रत° मचारिषं शुक्रियं सांवरपरिकन्तद् ° धीति मन्त्रणोत्सगेः । 
तत उपयमनादानादि ब्रह्मणमाजनान्ते । ततस्ताग्रपात्रे उद्कप्रक्षपः | 
"ध्य; शान्तिः रिति चान्तिकएम् । शान्तिपात्र॑ भवगुण्टनीदसं च गुरवे 
दद्यात् । ततो“ऽप्छन्तर मृत मिप्यादिभिः पृषवःपर्यच दण्डमेखरूयज्ो 
पतीतदण्डार्ना भप्सु प्रक्षपः। दधिघृतशकराणां “नमो वरुण।ये'ति प्रति 

मन्त्र पराश्चनम् । ततो वपनम् । व्रतग्रहणस्यादो सर्मत्र शुक्रियादिषु मेख- 
लायज्चापवातदण्डानां धारणम् ॥ 

अथांपरिषदूव्रतम् । उपहेपनादि व्हस्तरणान्तम् । ततोऽ^प्र 
व्र ° आपानषद् सविरतारेकं तच्छकेयं तन्मे २।ध्यत।'मिति ततम्र- 
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हणम् । तत उपयमनादानादि नाक्षणभे।जनान्तम् । जओौपनिषदे वरते 
स्थितो “्ूयाह पाजापस्या'"ईत्याचयोपनिषदवेदविभागं संवत्सरं यावर 
त्पढाति । तदुत्तमेऽहनि निक्ामुके भवगुण्डनीवख्रेण प्रच्छादनादि । उदिते 

''अदश्रमस्य)।दुत्तमं चिव्रन्देवाना''मिति जपान्तं श्ुक्रियवत् | वतो 
वरतस्थाने माणवकमानीय व्रतविसगः | तत्र परिसमूहनादि बर्हिस्तरणान्तं 
कृतवा पृवेवर्सन्ध्यापासनमभ्निपरिचरणं च | ततो “तरे व्रतन्मचारिष- 
मोपनिषदं सावित्सरिक तद ०धी"”ति ततविसरगः । तत उपयमनादाना- 
दि ब्राह्मणमेजनान्तम् | ताम्र उदकप्क्षपः | “द्यौः शान्तिरिति शान्ति. 
करणम् । भाजनवश्लयाराचायाय दानम् । दण्डादीनामप्यु प्रक्षपः। 
दध्यादीनां प्राशनम् । इति ओपनिषदं व्रतम् ॥ 

अथ शरमव्तादेश्षः | तत्र परिसमूहनादि ब्रह्मणभोजनान्त- 
मोपनिषदवतदेरवत्। त्रतग्रहणे “ज्ञौ कमं सांवत्सरिक'मिति प्रयोगः। 
शोलमिनीनां ऋचां पाटो ते स्थितस्य । सत्राप्युत्तमेऽदनि निशामुखे 

पटेन प्रच्छादनादि उदिते जपन्तं पूववत् । ततो त्रतस्थाने माणवक 
मानीय त्रठविसगैः। तत्रैवं परिसमूहनादि वर्हिस्तरणान्तम् । ततः 

सन्ध्योपासनादि । ततो बरतविसमैः । "अग्ने °रिषं शाकभं सांबत्प- 

रिकं तदश्धी!'ति मन्त्रः । तत उपयमनादानादि त्रह्मणभोजनान्तम्। 

तत उदकं पत्रे कृत्वा “चोः शान्तिरिति सान्तिकरणम् । पत्रवल- 
योगुखे दानम् । दण्डादीनामप्डु प्र्षपः | दधिमधुश्कंर्णां “नमो 
वरणायेःति प्रत्य॒चं शनम् । ततो वपनम् । इति शरभम् ॥ 

अथ गोदानवरतादेशः । तत्र परिसमुहनादि बाह्यणमोजनान्तम् । 
ब्रतग्रहणस्यादो मेखलायज्ञोपर्वातदण्डानां धारणम् । "गोदानं सांवल - 
रिक"'मिति मन्त्रे विदेषः | असमिन््रते अवगुण्डन्यादौनाममावः । 

^त्रिष्ववगुण्डन९ शक्रियादिषि"?ति सूत्रणात् । ततः सवत्सरे पूण 
गोदानन्रतविखर्मः । तत्न परिसमूहनादि बाहिस्तरणान्तम् ! ततः सन्भ्योपास. 

नादि । ““अग्ने° रिषं गोदानं सांवरंसरिकं तद ० घ।'!ति मन्तेणो- 

त्समः । उपयमनादानादि बा्मणभोजनान्तम् । असमिन्विसगें दण्डमेख . 

८० सं० ९.१ 
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छायज्ञोपवातानामण्यु प्रक्षेपामावः | भावार्याय गोमिथुनदानम् । समाप्तानि 
वरतानि । इति ग्गेमते उपनयने पद्ाथेक्रमो व्रतानि च । ईमानि च 
वरतानि परक्षि्तूत्रे पठितानि । ककंमतानुसरिभिरप्यनुषठेयानि । स्मृत्य 
न्तरे केषां चित ॒चत्वारिशत्संस्छारे १६त् । 

इति भरीपभयमकषाखीयरामदकष्णविर चिते परस्करग्रषसूत्र- 

विवरणे संस्कारगगपतों उपनयने व्रतानि । 

सा क > 

( अथ षष्ठीं कण्डिका ) 

वेदढे० समाप्य स्नायादृब्रह्मच्ं वाऽ्टाचश्वारिट° 
हाक व्रादक्लेकेऽप्येके गुरुणा ऽनज्ञातो वि्षिगिघेयस्तकश्च 
वेदः षडड्मेके न कल्पमाच्रे कामं तु याज्ञिकस्यापसग 

गुरुटे० समिधोऽभ्याधाय परिश्चिनस्योत्तरतः कुशेषु 
प्रागग्रेषु पुरस्तास्स्थित्वाऽष्टानासुदकुम्नानां येऽप््व 
न्तरर्नयः प्रविष्टा गोह्य उपगोद्यो मयुखो मनोहा स्रा 
विरुजस्तनुदृषुरिन्द्रियहा तान्विजहामि या राचनस्त- 
मिह गृह्णामीत्येकस्माद्पों गृहीत्वा तेनाभिषिश्चत तेन 
पामभिदिश्चामि भिय यक्ासरे ब्रह्मणे बह्मवचंसायेति 
येन भ्ियमक्णुतां यनावमहाताष्छसुराम् । येनाक््याव 
भ्यषिश्चतां यद्वा तद्ह्वना यक्हइत्यापोहष्रति च पर्य. 
च चिभिस्तुष्णीामिलरेख्दुत्तमाभते मखल्ासुन्सुच्य 

दण्डं निधाय वासाडऽन्यत्परिघायादेत्यसुपतिष्ठत उद्य. 
न्भ्राजभृष्णुरिन्द्रो मरुद्धिरस्थात्प्रातयावभिरस्थादशास 
निरसि दामनि मा कुवाविदन्मागमयोद्न्च्रजमूृष्णु- 
रिन्द्रामरद्भिरस्थादवा पाचमिरस्थाच्छतसनिरसि चा- 

तसिं ना कुवांविदन्मागमयोदययन्भ्राजभृष्णुरिन्द्रौ मर 
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द्विरस्थात्सायं यावभिरस्थात्सहख्रसनिरसि सदञ्रसनिं 
मा कुशाविदन्भागमयेति दापि तिलान्वा प्राहय जटालो. 

मनानि सटग्त्थोदुम्बरेण दन्तान्धावेतान्नाद्याय 
व्युहध्वठं° सोमो राजाऽयमागमत्। समे सुखं प्रनाक्ष्येते 
यासा च भगेन चत्युत्साद्य पुनः स्नाह्वाऽनुरेपन ना 
सिकयोसुखस्य चो पगह्णीते प्राणापानांमे तपय समा 
नव्यानो मे तपय चश्षुम्में तप्पेय श्रोत्रं मे तपयेति पि. 
तरः डुन्धध्वमिति पाण्योरवनेजनं दक्षिणा निषिच्यानु- 

टखिपष्य जपेष्सचक्षाऽअहमक्षीभ्यां भूधासठं० खवा 
सुखेन । रुप्रत्कणाभ्यां भूषा समित्यहतं वासो घौतं वाऽ 
मौत्रेणाच्छादयीत परिघास्ये यकोघास्यै दीधायुत्वाय 
जरदष्िरस्मि । शतश जीवाम शरदः पुरुची राचस्षी- 

वममिसंब्ययिषप इत्यथात्तरोीय पक्सा मा द्यावापृ- 
यिवी यक्ासिन्द्राब्रहस्पती । यश्चा भगश्च माबिदद्यक्तो 
मा प्रतिपद्यतामिवेकञेत्पूवेस्योसरषर्गेण परच्छादथीत । 
सुमनसः प्रतिगृह्णाति या आहरल्नमदग्निः श्रद्धापे मेधा 
यै कामायेख्रियाय। ता अहं प्रतिगृह्णामि यशसा च 
मगेन चेत्थथाववबध्नीते यश्यकशोऽप्सरसासमिन्द्रखश्षार 
विपुर पृथु । तेन सङ्ग्रथिताः सुमनस आबध्नामि 

यशो मयीत्युष्णीषेण शिरो वेष्टयते युवा सुवासा इष्यः 

लङ्करणमसि भूगोऽलङ्करणं भूयादिति कणवेष्टका बृच्रस्ये- 

स्यङ्न्तऽचिगी रोचिष्णुरसीत्याल्मानमादशे परेक्षते छतं 

प्रतिगृह्णाति बृहस्पतेर दिराकते पाप्मना मामन्तघहि 

तजसो यक्ासो माऽन्तर्घेरीति प्रतिष्ठे स्था व्विडवतोमा 

पातातत्युपानहा प्रातमुश्चत वचद्वान्यामा नाष्दुाभ्यस्प- 

रिपाहि सवंत इति वणवं दण्डनादृत्त दन्तप्रक्षाखनादीनि 

नित्यमपि वासश्छच्रापानहश्चपएूवाणि चन्मन्ध्रः॥ ६ ॥ 
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^बरेद्९ समाप्य स्नायादिति सूत्रम् । वेदं मन्तरत्ाह्मणास्मकं 
यथोक्तविविना समाप्य स्नायात् ! स्नानशब्देन समावतंनसंस्कार उच्य- 
ते । भत्र समाप्य इत्यनेनेव सूत्रेण वेदारम्भः सूचितः । न हयारम्भं वि- 
ना समापिईश्यते । अते वेदारम्भः कार्यः । अथ ब्रह्मचयेकालवषि- 

माह “ब्रह्मच वा्ाचस्पारिश्शक''मिति सूत्रम् । भथ वा ब्रह्मच. 
यत्रतं अष्टाचत्वारिंशकं अष्ट चत्वारिरद्वषं नित्यं समाप्य अवसानं प्राप्य 
गुरुणाअलु्ञातः स्नायादिति सम्बन्धः । वेदान् वेदौ वेदं बा प्रतिवेदं हा - 
 दश्चाढदानीति न्ययेनाष्टाचत्वारिशद्रषीणि ब्रह्मचयं भवति । यद् त्रीन् 
तदा षटतरेशत् । यद् द्वो तदा चटुर्शतिः। यदा त्वेकं तद द्वादशेति 
व्याख्येयम् । न तु वेदं वेदं प्रतीति कमनीयम् । तथा प्रत्रकसिन् बेदेऽ- 

ऽष्टाचस्वारिशाद्वषणीति न्यायेन चतुषु बेदेषु द्विनव्युत्तरं॑शृतं वषाण 

अ्रह्मचयेमापयेत् तच्चासम्मवमिति › रतायुद्रविरोधात् । भत एव देव- 
;-“अतः परमष्टाचत्वारिशद्रार्षि ष वेद चयांमधितिष्त्तद शक्तश- 

र्छटुत्रिशद्रार्षिकषा चतुविशद्रापिक द्वादशवार्षिक। वेति | अश. 
कश्चतुवेदाध्ययनाशक्तः । एवमुत्तरत्रापि ग्याछ्येयम्। यमोऽपि - 

वसेह्।दश वषागि चतुर्विश्रतिमेव वा। 
षट्शतं वा वषमे प्रतिवेदं व्रतं चरेत् ॥ इति । 

गुरुगृहे वसेदिप्यथः । "प्रद शेकेऽप्येके'इति सूत्रम् । णके भा. 
चर्याः द्वादश्वार्षिकत्रतं समाप्य स्नानमिच्छन्ति । 'शुरुणानु्गात'ः 
इति सूत्रम् । गुषेवज्ञा च समावतेनकमाङ्गं न तु स्नानकारानन्तरमेतत् । 

तत्र वेदशब्देन किमुच्यत इत्याह ““विधिविधयस्तकंश्च वेद्३ति 
सूम् । विधीयत इति विधिः । ““द्र्पौणेमासाभ्यां यजेत । अग्नि 
होत्रं जुहुया" दित्यादि विधायकं वाक्यम् | विधीयते विनियुज्यते त्रा- 

क्मणवाक्येन कमं ङ्गतेनेति विधेयो मन्त्रः (षे सदेः । तकंशुब्दे- 
नार्थवादो विध।यते तक्येते ह्यनेन सन्दिग्धोऽथेः । यथा “अक्ताः श्च- 

कैरा उपदधाति तेजो वं धतः"भिति। भञ्लनं तैख्वसादिनापि सम्भ. 

वति, तत्र “तेजो वे घृतमिति ृतसस्तवात् त्यते पृताक्ता इति । तन 
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विध्यथवादमन्त्रा वेदन्देनाभिधीयन्ते ह्युक्तम् । तकः कषश्पपूत्रमिति 

भतेयज्ञः, तर्को मीमांसेति कल्पतरुः । चकशव्दाननामधेयान्। सङ्क इति 
हरिहरः । "“डङ्कमेके" इति सूत्रम् । शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरतक्त 
छम्दो ऽयोतिषमिति षड्भिर ्ैरपेतमेके चायो वेद्मिच्छन्ति । तमषीध्य 
स्नायादित्यन्वयः । स्नान च द्वितोयाश्रमप्रतिपातिः। तदनुष्टानयोग्यत। च 

षडज्गवेदेऽविगते भवति । अत एवोच्यते “न॒ करपमत्रे"हति सूत्र. 
मू | कर्पशब्देन च अन्थमात्रमभिधीयते कट्पमात्र म्रन्थमात्रे मन्त्रा. 

ह्यणे वा षीति न स्नानभिच्छन्ति, न॒हि अन्थमत्र|ध्ययनेन कमानु 

घ्र(नयोग्यत। भवति । त॒स्मादथतो अन्थतश्चधिगम्य स्नानमिति । “कामं 
तु याह्विरुस्ये"?ति सूत्रम् । यज्ञ वेदेति यारिकः। तुशब्दः पक्षव्यावृत्तौ, 
यज्ञानां संस्कारे पाठात् ॥ 

इति श्रीप्रथमक्नषाखीयरामहृष्णविरचिते पारस्करथह्यधूत्रविव- 
रणे संस्कारगणयपतो उपनयने व्रतानां पद।थंक्रपः ॥ 

खथ वेदारम्भः । “वेद् समाप्य स्नाया'दिति सूत्रम् । समाप्य 

हस्यनेनेव सूत्रेण प्रारम्भः सूचितः । नद्च(रम्मं विन। समापिदृश्यते । अता- 

वेदारम्भ उक्तो गृ्यकारिकायाम्- 

ब्रह्मचारिग्रसङ्खेन वेदारम्भोऽधुनोच्यते । 
असुप्त तु हरो स स्यान्नानध्यापे शुभेऽहनि ॥ 
नास्तङ्खते सिते जीवे बारे बद्ध परिम्डुवे। 
र्ठ रिक्तां शनिं सोमं भामं हितेरिताइनि ॥ 
मृगादिपश्चधिष्णषु मूरु।दिन्याः करत्रये । 
पृवांसु तिष्पूपेन््रमत्रपे केन्द्रगः शुभः ॥ 
वरतादेश्षनिमित्तन्तु मातृपूजनपृवेकम् । 
श्राद्ध छत्व यमेस्राणास्ततः स टपमुच्चरेत् ॥ 
यजुरदेदव्रताद शं फरिष्येऽथ विकरपनम् । 
स्छापयेरकोकिकं वहि स्थके मूग द्धपूचकम् ; 
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ध्यायेदेवानथाघारावाञ्यमागो तु पूषेकान् । 
अन्तरिक्ष ततो वायु ब्रह्माण तदनन्तरम् ५ 
छन्दासि च स्मरेदत्र प्रजपतिपनुरूपरेत् । 
देवार्षीस्ततः श्रद्धां मेधां च सदसस्पतिप् ॥ 
ततोऽनुमतिमाज्येन सवान्भृरादिकंस्ततः। 
अग्निस्वि्कष्टदन्ताः स्युरेता यक्ष्येऽत्र देवताः ॥ 
बरह्मणो बरणगाद्याञ्यभागान्तं पूवद्धवेत् । 
जुहुयादाज्यभागान्ताः स्थारयाञ्येनाहुतीरिमाः ॥ 
स्वाहान्वितान्तरिक्षाय वायवे बरह्मणे तथा । 
ततछन्द भ्य इत्येवं प्रजापतय इत्यनु ॥ ° 
देवेभ्यश्च ऋषिभ्यश्च भद्धाये तदनन्तरम् । 
मेधाये वाऽथ सदषस्पतये हूयतेऽपि च ॥ 
ततोऽनुमतये भूरायाश्च स्विष्टङृदन्तिकाः | 
प्राश्चनादि तिमोकान्तं त्वा विर्नेशपुजनम् ॥ 
सरस्वती हरिं क्ष्मां स्वविद्यां पूजयेद्धिजः । 
ऋग्बेदेऽघी यमाने स्यात्परथिग्या अप्रये हती ॥ 
ततो ब्रह्मण इत्यादि विमोकान्तं च पेवत् । 
सामवेदे दिवे स्वाहा बरुयायेत्यथ पूर्वत् ॥ 
दिग्भ्यश्चन्द्रपसे स्वाइाऽथर्वदेऽपि हूयते । 
एक एव व्रतदेश्ा यदि स्याद् ब्रह्मचारिणाम् ॥ 
आघाराबाज्यभागो च पृथिव्या अभ्रये ततः । 
ब्रह्मणेत्ययुच्छन्दोभ्यस्त्वन्तरिक्षाय वायवे ॥ 
पुनरहं ब्रह्मणे च्छन्दभ्यो दिवे तदनन्तरम् । 
धरू्याय ब्रह्मणे तद्रच्छन्दोभ्यश्च पुनस्ततः ॥ 
दिर्भ्यश्चन्द्रमसे तद्रद्ब्रह्मणे द्रे जुहास्यथ । 
प्रजापतय इत्याच? रयुस्तन्त्रेणात्र सप्त वे ॥ 
स॒भत्रति प्रथग्योगकरणादिस्ययं कमः । 
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ङु योत्कर्मेतदा चार्यो इद्धयादिघुतसस्छातिष् ॥ 
तत्र प्रत्यङ्भुखायोपविष्टायानवमीक्षते। 

वेदारम्भमवुत्रया्ययाशान्नमतन्दितः ॥ 
अथाध्ययनप्रफारः । तत्र याज्ञवसक्यः | | 

गुरं चेव।प्युपा सीत स्वाध्यायाथं समाहितः ॥ 
मनुश्च- 

अध्यष्यमाणस्त्वाचान्तो यथाशाख्चघरुद इ्युखः ॥ 
प्राञ्जलिश्च कृतोऽध्याप्यो छषुषासा जितेन्दियः । 
ब्रह्मारम्मेऽवसाने च पादो ग्र्नो गुरोः सदा ॥ 
व्यत्यस्तपाणिना कायेघ्ुपसङ्दणं गुरोः । 
सव्येन सव्यः सपष्व्यो दक्षिणेन तु दक्षिगः ॥ 
बरह्मणः प्रणवं कुयादादावन्ते च सर्बद। 
सवत्यनोद्कुतं पूं परस्ताच्च विधीयते ॥ 
भ्राञ्जकिः पयुपासीत पवित्रैश्चैव पावित; । 
प्राणायामेल्ञिभिः पूतस्तत ॐकतुमहेति ॥ 
अष्यष्यमाणश्च गुरुनिंत्यकारमतान््रतः । 
अषीष्वर भोरे इति ब्रुयाद्विरामोऽस्त्विति वारयेत् ॥ 
नादितो गुरुण। नित्यपप्रणोदित एव वा। 
कुर्यादध्ययने योगमा चायस्य सुतेषु च ॥ 

दक्षः- 
दितीये त॒ तथा भागे वेद।भ्पापा विर्घायते। 
वेदस्वीकरणं पूवं विचार।भ्पसनं जपः ॥ 

मनुः-- 

नित्यमुद्षृतपाणिः स्यात्स्व।ध्यायार्थं समाहितः । 
भास्यतामिति चाक्तः सन्नासीताभिष्रुखं गुरोः ॥ 
हीनान्नवस्बेषः स्यात्सवंदा गुरुसन्निधौ ॥ 

हीनाज्वख्लवेषः गुवपेक्षया । 
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उत्िष्ठेथमं चास्य चरमं चव संविशेत् ॥ 
पाणिनीयरिक्षायाम्- 

हस्तेन वेदं योऽशोते स्वरवणोयेसंयुतम् । 
दथजुः सामभिः पूतो ब्रह्मरोके महीयते ॥ 
हस्तरहीनन्तु योऽधीते स्वरवणेविषजितम् । 
ऋग्यज्ञुःपापमिदेग्धो वियोनिपधिगस्छति ॥ 

वेदः सार्थोऽध्येतव्य इति । व्यासः- | 

वेदस्याध्ययनं सर्वं धमेशाच्चस्य चेव दहि । 
अजानतोऽथ तश्यथं तुषाणां कण्डनं यथा ॥ 

गृह्यकरिकायाम्- | 
मेखलाजिनदण्डानां धारिमिब्रह्मचारिभिः। 
वदः इत्सनोऽपिगन्तव्यः सरहस्यो द्विजातिभिः ॥ 
भिक्षा शिषुरोनिसयं यश्रषणपेस्तथा । 
आसमपरत्रेतं कायं वेदस्य विधिवहिजंः ॥ 
पारम्पयंगतो येषां वेदः सपरिवृहणः | 
तच्छाखं कमे कतेव्यं तच्छ।खाध्ययनं तथा ¦; 
अधीत्य क्षालामारमोयां परशाखा ततः पठत् । 
स्वक्षाखां त॒ परित्यल्य शाखारण्डः स उष्यते ॥ 
एवमध्ययनं इुवेन्ब्रह्मसायुज्यमाप्नुयात् । 
प्रथमवेदारम्भम्तु इपाकमं कुत्वा कुर्यात् । तदुक्त गृद्ये- 

इत्युक्तं शोनकेनोपाकमंणोऽनन्तरे भवेत् । 
एततप्रथपतो वेदारम्भशं प्राह गौतमः ॥ 

इति गणपतो बेदारम्भः ॥ 
भथ वेदारम्मप्रयोगः । उपनयनानन्तरं उयोतिर्विदादिष्टे मूर 

आचार्यो देशकालो स्मृता “असमिन्पुण्याहि अस्य ब्रह्मचारिणो वेदा. 
रम्भनिमित्तं पुण्याहवाचनं मातृकापूजनं नान्दीश्राद्धं च करिष्ये. 
निर्विभ्नेन समाप््यथं गणपतिपूजनपरदं करिष्ये" पववत्सवै सम्पथ 
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ततः स्थण्डिर पञ्चमूसंस्कारान्डखा लोकरिकाभिस्थापनं कुयात् । ततः 

पाणानायम्य देशकालो स्सृत्वा “अध्य ब्रह्मचारिणो यतरेदारम्ममहं 
करिष्ये” । अथ वेकरटिपकानि । “एकस्य वेदस्थारम्मः । पूत्रेण ब्र- 
ह्म गो गमनमू । उत्तरेण पात्रासादनम् । द्र पवित्र । अ।ज्यस्थाङी 
ताञ्नमरी । पारारयः समिषः । माञ्चवाघारौ । सबिद्धतमे आ- 
्यभागो । वरो दक्षिणा । एतान्वेकसिपिकान्यदा्थानहं करिष्ये” 
अथ देवताऽमिष्यानम् । “तत्र प्रजावति, इन्द्र, अप्नि, साम, अन्त- 

रिक्ष, वागु, ब्रह्मण, छन्दांसि, भज।पति, दवान्, षान्, श्रद्धां, 
पर्धा, सदप्षस्पात, अनुपात, अग्रि, वायु, सुय, अप्रादरुणा,) अत्रा 

वरुणो, अमि, वरुणं सवितारं विष्णुं विश्वान्देवान् मरुतः स्वकान् , 
वरुणं, प्रज परति, अप्रं स्विष्टकृते, एता अङ्प्रधानाथदेवता आस्ये. 
नाह यक्ष्य” । ब्रह्मवरणादि भाउ्यमागान्तं पूववत् । मथ प्रधानहामः | 

ॐ अन्तरिक्षाय स्वाहा । इदमन्तरिक्षाय न मम् । ॐ वायव 
स्वाहा । इद वायत्रे° । ॐ ब्रह्मणे स्वाहा । इदं ब्रह्मण । ॐ 
छन्दोभ्यः स्वाहा । इदं छन्दाोभ्या० । ॐ प्रजापतय स्वाहा । इदं 

प्रजापतये० । ॐ दवेभ्यः स्वाहा । इदं देवेभ्या० । ॐ ऋषिभ्यः 

स्वाहा । इदमूपषिभ्योऽ । ॐ श्रद्धाये स्वाहा । इदं श्रद्धाय ° । 
ॐ परेघाये स्वाहा । इदं परायै ° । ॐ सदसस्पतये स्वाहा । इदं 
सद षस्परतये० । ॐ अनुमतये स्वाहा । इदं अनुमतय० ॥‡ एत 
त्मधानम् । ततो मूरादिास्वष्टक्रदन्ता दशाह तयः । “ॐ भूः स्वाहा । 

इदमप्रये० । ॐ भुवः स्वाहा । इद बायव० । ॐ स्वः खहा । 

इदं सूयीय० । ॐ त्वन्नो अप्र । इदमग्नीवरुणाभ्यां० । ॐ स. 
तरनो० । इदमभीवरुण।भ्यां० । ॐ अयाश्चत्रे ° । इदपप्रये० । 

ध्येते शचतं० ¦ इदं षरुणाय सवित्रे विष्णवे विद्वभ्यो दवेभ्भो 
परन्यः स्तर्देभ्यश्च ० । ॐ उदुत्तमं० । इदं वरुगाय ० । ॐ प्रजा- 
पतये स्वाहा । इदं प्रजापतये ० । ॐ अग्रे स्विष्टकृत खाहा । 
इद्मप्रये स्विष्टदते ०, ततः संवपा शनम् । दविराचमनम् । पवित्राभ्यां 

सू० कण०९२ 
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माननम् । पवितरपतिपत्तिः । कषणे पूणंपातरदानम् । 'श्रह्मन्नस्य कमे. 
णः साङ्गतासिध्यथं हदं पूर्णपात्रं तुभ्यमहं सम्प्रददे ।” यदि ऋषे. 
दारम्भस्तदा भाञ्यमागान्ते । "ॐ प्रथिष्यै स्वाहा । इदं प्रथिष्ये ° । 
ॐ अभ्रे स्वाहा । इदमभ्रये ० ।'› ततो ब्रह्मणे इत्यादि स्वष्टकदन्ता एको. 
नविशतिराहतयः । यदि सामवेदारम्भस्तदा भाउयभागन्ते । “ॐ दिवे 
स्वाहा । इदं दिषे० । ॐ घ्रयांय स्व!हा । इदं सूयाय० ।” ततो 
जह्मणे इत्याधया एकोनाविशतिराहुतयः । यदि भथैवेद।रम्भस्तदा आञ्य 
भागन्ते । “ॐ दिग्भ्य; खाहा । इदं दिश्भ्यो० । ॐ चन्द्रमसे 
स्वाहा । इद चन्द्रमसे9 ।': त्रक्षणे हष्याय। एकोनबिंशतिराहुतयः 
यदि एकदा सवेवेदारम्भस्तदा भाञ्वमागान्ते । ॐ पृथिव्ये स्वाह।। 

इदं एयिष्ये० । ॐ अश्रये स्वाह! । इदमभ्रये० । ॐ ब्रह्मणे 
सवाहा । हदं ब्रह्मणे० । ॐ छन्दोभ्यः स्वाहा । इदं छन्दोभ्योऽ । 
ॐ अन्तरिक्षाय साहा । इदमन्तरिप्षाय० । ॐ वायवे स्वाहा | 
इद् वायवे ० । ॐ बरह्मणे स्वाहा । इदे ब्रह्मण ० । ॐ छन्दोभ्यः 

स्वाहा । इदं छन्दोभ्यो० । ॐ दिवे स्वाहा । इदं दिवे०।ॐ घर 
याय स्वाहा । इदं पूर्याय० । ॐ व्रह्मणे स्वाहा । इदं ब्रह्मणे०। 
ॐ छन्दाभ्यः स्वाहा । इ छन्दोभ्या० । ॐ दिग्भ्यः स्वाहा । 
इदं दिग्भ्यो० । ॐ चन्द्रमसे स्वाहा । इदं चन्द्रमपे० । ॐ ब्रह्मणे 
स्वाहा । इदं ब्रह्मणे० । ॐ छन्दोभ्यः स्वाहा । इदं छन्दोभ्यो ° । 
ॐ प्रजापतये साहा । इद प्रजापतये० । ॐ देवेभ्यः स्वाहा। 
इद दवभ्या० । ॐ कहषभ्यः सराहा । इद ऋषिस्थ।०। ॐ अर 

दवाय स्वाह | ददं द्धाय ० । ॐ मेधायै स्वाहा । इदं मेषाषे० । 
ॐ सदसस्पतये स्वाहा । इदं सदसस्पतये । ॐ अनुमतये 
स्वाहा । इदमनुपतये ° । एतावान् प्रधानहोमः | ततो मृरादिि- 
कृदन्त दशाहुतयः । सनेनेव क्रमेण देवताभिष्यानम् । ततः गणे 
सरस्वतीं रक्ष्मीं हरं वियादीन् पूजयित्वा ततः प्रव्यङ्मुखायोपवि- 

षाय ब्रह्मचारिणि आचायः केदारम्भं कुर्यात् । शश्रीगणेशायनपः | 



दितीथकाण्डे षष्ठी कण्डिका । ७३१ 

भ्रीसरस्यत्येनमः । भ्रीगुभ्योनमः। हरिः ॐ । ॐ भूयुवेःस्ः। 
ॐ तत्सवितुः" सावित्रीमुचायं हस्तो जानुभ्यामुपरि स्थापवित्वा वेद्- 
रम्भ कुत् । एवमेव ब्रह्मचारी यथाध्यापितं पठेत् । आरम्मे चावता- 

` ने च त्रह्चारी गुरोः पदोपग्रहणं इयात् । एवे स्वश्ाखामधीत्य परशा- 

ख। १२्।  -. . 
अस्कन्दयंस्तथा रेतो वासुदेवपरायणः | 
मुण्डा वा जटिको वा स्यादथ वा स्याच्छिखी जद ॥ 

एवं धर्मेण वेदाध्ययनं कतेव्यम् | 

इति भ्रीरापदृष्णविरचिते पारस्करण्ह्य्ूत्र विवरणे सस्कारगणपतौ 
वेदारम्भप्रयोगः । 

भथ गोदानप्रयोगः । “'षोडशचषस्य केशान्तण इति सूत्रम् । 
केशान्त ईइतिसंस्क।रनामधेयम् । षोडव्रा वषाण्यतीतानिं यप्यस्त षो. 
उशवषैः । तस्य पुरुषस्य केशान्ताखू्यः संस्कारः स्यात् । मुहतेरबे- 

जाताधिकाराद्रोदान जन्माद्मब्दे तु षोडश्च ॥ इति । 
मनुः-- 

केशान्तः षोडशे वषं ब्राह्मणस्य विधीयते | 
राजन्यबन्धोदराविशर वहस्य चयथिके ततः ॥ 
गोदानं सञानकं चेव समावतेनकं तथा । 
चौडोपनयने चैव न कुयदक्षिणायने ॥ 

आवक्ष्यके भपवादमाह मरीचिः- 

गोदानासंस्कृतस्येह पिबादशेदुपस्थितः । 
याम्यायनेऽपि कुवीत गोदान ल्लानक चवे॥ 

चकारात्समावतेनम् | षोडशवर्षं नियतकार एव । अतो विवाहिता 

विवाहितयोभवतोति जयरामः । त्रतविसगीप्पूवं कालापकर्ष त्वेति 
प्रयोगरलक।रः । कश्यपः- 

चेत्रमासविवर्जेषु माधादिषु च प्रथसु॥ 
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नारदः 

सोम्यायने नास्तगयोरसुराघ्ुरमन्त्रिणोः । 
अपवरिक्तातिथिषु शुकरेज्यङ्ेन्दुवाप्रे ॥ 

गुरुः- 
सोमवार: सिते पक्षं ष्णपक्षेऽतिगर्हितः | 
बुधवारः शभः भाक्तः शुभग्रहयुतो यदा ॥ 
पापग्रहाणां वारादो त्िप्राणां तु शमो रविः। 
प्षतरियाणां प्षपासूनुबिटशुद्राणां श्निः शुभः ॥ 

नक्षत्राणि-- 

हस्तादि विष्णुपोष्णानि भ्रविष्ठादिस्यपोष्णभम् । 
सोम्यवित्रे नवक्षौर ऽउत्तमा नबतारकाः ॥ 
त्रीण्युत्तराणि वायव्य राणी बारश्णं तया | 
सोरे षण्मध्यमाः भोक्ता: शेषा दश्च गरहिवाः॥ 
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अष्टमे शुद्धिसंयुक्तं शुमरपरे शुभांशे । 
न नैधने भे शीतांशौ षष्ठाष्टान्त्य &।८।१२ विवर्जिते ॥ 
धन निकाोणढन्द्रस्थः शुभेस्यायारिगैः खरे; । 
गोद्ानपाश्ने शस्ताः सोम्या रन्धम्ययायगा; ॥ 
अष्टमस्य प्रह: सर्वं नेष्टः शुक्रविवाजेताः । 

शत्र विधेमाह । चूड।कम॑णस्तुस्यत्वाेशान्तकम॑णः चड[क्मणा 
सह कथनं कात्यायनेन मदहषिणा छतम् । तथा च गृद्यकारिकायाम्- 

केशान्ताख्यमिदं कमे व्याख्यातं चोरकमेणा ॥ 
सहेति शेषः । स्मृत्यन्तरे-- 

गोदानं चौकवत्कायं षोडगेऽब्दे तदुच्यते । 
अङ्कोपवेशनं नास्ति इमश्रणाभ्ुन्दनं मवेत् ॥ 

त्र मादुरूपस्थ उपवेशनं न मवेत् । भवार्तरात् । शोनकः-- 

अबाकल्वाजनन्यङ्के निवेश्ीऽप्यस्य नेष्यते ॥ 
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मन्त्र ऊ््विशेष!-- .. 
फेश्चान्वोक्तिपदेशेषु समश्ुशब्दयुदीरयेव् 
मश्रूणाभेव सकोऽज सकेशानामितीरितम् 

केशान्वपलित्यत्रापि इमश्रूणाति समीरयेत् । 
केशप्ते तु कवंव्यं उमश्रुपक्ष तदाचरत् ॥ 

घुराभिमर्चनं मन्तं यस्घुरेणादिकेष्वपि । 
इपश्र णि ।छन्धत्युत्काथ चरमुखष्द्रयत् ॥ 

यः शीतोष्णाभिरित्यादिमन्तरो नापितश्षातनः। 
तत्र के्ष्मश्र कामनखानीति पदात्परम् ॥ 

उदक्संस्थानि इश्की कुित्येबघुदरयत् । 

ततः स्नाते समीपस्थे तसिपिन्सिष्टकृदादिकम् ॥ 
उपरिष्टात्तनं मन्वमाचायस्तु समापयेत् । 

शिष्यः स्ना ततो वाचं नियम्यादिवपक्षयात् ॥ 

तिष्ठदस्तमिते सूर्ये गुरोरन्तिकमागतः । 

वरं द्दामीत्युक्त्वाथ गोवष। गुर दिशेत् ॥ 
असम्भवे गोवृषयोरभिक्षिसखा बा गुरो भत् । 

उत्तेदयशुरुस्तस्य वरसरं व्रतमादिशेत् ॥ 

सर्वासु व्रतचयासु प्रातेदध केशधारणम् ॥ 

एषां चारणे प्रायश्चित्तमाह । शोनकः-- 

वरतानि बिधिवस्छृतवा स्वक्चाख।ध्ययनं चरेत् । 

अदला भ्यस्यते येन स पापी विधिधातकः ॥ 

प्रस्थे इच्हमेकक चरित्वाऽपाहुत।; अत् । 
हुत्वा चैव तु गायज्या स्नायादित्याह श।नकः । 

अथ गोदान स्पष्टप्रयागः । जन्मत सप्तदश वषं नाचत्क]खपिक्षं 

वा क्वा उयोतिषिदुक्ते कलि पूवेयुवां इृतनित्यक्रियः बड दक्षिणत उप- 

वेश्य प्राणानायम्य देशकाटो स्मृत्वा अस्य ब्रह्मचारिणः केशान्त 

पहं करिष्ये । तदङ्गतय। विदितं गणक्रपूजनपूरेक स्वास्तदुण्याह 
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वाचनं माटकापुजनं वसोद्धारां नान्दीश्राद्धं च करिष्ये” । ततो 
बहिःरालायां मूसंस्कारपूैकं शश्भिस्थापनं कृत्वा पनर्दैशकारो स्परख। 
“अस्य केश्ान्तमहं करिष्ये । पूवे ब्रह्मणा गमनम् । उत्तरेण 
पात्रासादनम् । दे पवित्रे । तान्रपयी आज्यस्थाी । पाङारयः स- 

` मिधः। पराञ्चबाधारो । समिद्धतमे आज्यभागो । पृणपात्रं दक्षिणा । 
त्रिरात्रं बह्मचयंम् । धृतापिण्डः । सकेशगोपयपिण्डस्य गेटे निधा. 
नमू । एतान् वेकरिपकान्पदाथानहं करिष्ये? । भथ देवताभिध्या 
नम् । ^^तत्र प्रजापति, इन्द्र, अनि, सोप, अर््रि) वायु, सूष॑, अश्री 
वरणो, अश्रीवरुणो, अध्रिं वरुणं सवितारं विष्णु विष्वन् देवा 
न्मरतः स्वकान् ) वरुण, प्रज पित, अप्र सिषकृव, एतान्य 
नाह यक्ष्यः ततो बह्मापवशनाधयाञ्यभागान्ते विशेषः । नात्र चरः । घा 

सादनानन्तरं उपकद्पनी यानि । शीतेदकम् । उष्णोदकम् । धृतपिण्डः 
ञ्थेणी शलली । सपतविंशतिकुशषतरुणानि । ताम्रपषषकित भायसक्षुरः । 
भानुं गोमयपिण्डम् । नापितश्च । अत्र गोरेव वर्; । एतानुपकर्प्य पवित्र 
कृत्वा भोक्षणीसस्कारादि प्ुक्षणान्तं कृता । ॐ प्रजापतये स्वाहा | 
इदं प्रजापतये ०।ॐ इन्द्राय स्वाहा। इदमिन््राय ०। ॐ अग्नये स्वाहा ! 
इद श्रये ० । ॐ सोमाय स्वाहा । इदं सोमाय० । ततो महाम्याहृप्या. 
दि लिष्टृदन्त जहूयात् । ततः संस्तवभाश्चनान्ते । तत “इष्णन वाय 

उदकेनेध्दिति इमधरन्वपणतिमन्त्रेण सीतास्वप्यु उष्णा लप; भाति. 

श्षति । उष्णोदकमिभरिते शीतोदके उपकल्पितं पृतपिण्डं तूष्णी भराप्यति। 
तत्त उदकमादाय दक्षिणगोदानसमीपरमश्ुन्दति। “ॐ सवित्रा परमूता 
दभ्या आप उन्दन्तु ते तनूष । दीर्घायुत्वाय बर्ेसेः' ह्यनेन 
मन्तरेण । तृष्णीं ततश्ञेण्या शल्या रमशरून्विनीय त्रीणि कुशतरुणान्य- 
न्तदेषाति । “ॐ ओषधे त्रायस्वेति मन्तरेण ¦ ततस्ताम्रपरिष् तमायसं 
्ुरमादत्ते । ॐ शिषो नापात्ि० दिर्सीणदियनेन मन्त्रेण श्षुख- 
हणम् । ततो दभेतरुणान्तर्हितेषु क्षुरं सर्पं करोति । “उणनेवतेया० 
वीयायेति मन्त्रेण "ॐ येनावपत्सविता० यथास" दित्यनेन मन्त्रेण स- 
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रमश्रूणि इुशतरुणानि प्राच्छद्य उत्तरतो धरियमाणे गोमयपिण्डे प्रास्य । 
ततस्तसिमननेव दक्षिणदमश्रुणि एवभवापर वार्यं तूष्णीं कम कतेव्यम् । 
त्र पशचिमगोदानाभावात् इमश्रुमध्ये मधरोषठादधस्ये स्वेमुन्दनादि कमे 
कुया । इमशरुच्छेदने मम््रे विशेषः । “ॐ तयायुषं जमदग्ने ०'०भितिम. 

नत्रेण | ततः पूरैवत् तूष्ण पुनवरिद्रयं कमं कुर्यात् । तत उत्तरगोदानस- 
मीपं पूवेवदुन्दनादि कर्तव्यम् । छेदनमन्त्रे तु विशेषः। “ॐ येन 
भुरिथरा दिवं°स्वस्तय)!ईइति मन्त्रेण च्छेदनम् । अत्रापि वारदरय॑त्. 
प्णीम् | त्रिःषुरेण शिरः प्रदक्षिणं समुखं परिहरेत् । तत्र मन्त्रः । “य. 
तषुरेण पञ्जयता सुपेशसा वप्त्वा वा वपति इभभ्रूज्छिन्वि सिरो 
परस्यायुः परपाषीः सुखम्" । नापिताय श्ुरदानम् । “अक्षणन्परि- 
व५१इ्यनेन मन्तरेण स॒ नापितः उदङ्मुखस्थितस्य भाङमुखस्थितस्य 
वा मुण्डनं करोति। सकेशं गोमयपिण्डं अनुगु गोष्ठ निघाय, ततो वरदा- 
न ब्राह्मणेभ्य मूयसीं दक्षिणां दसा, दशसंख्याकेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो मोजनं 
सङ्कर्प्य कम॑सम्पूणत।ं वाचयित्वा “यस्य स्पृत्ये"दयुक्स्वा विष्णुं नम- 
स्{त्य आक्षिषो ब्रह्मणोक्ताः स्वयं गृहणयात् ॥ 

इति श्रीप्रथमश्चाखीयरामषृष्णािरचिते परस्फरण्ृह्यघरत्राविषरणे 
सस्कारगणपतो गोदानप्रयोगः ॥ 

अथ समावनपम्भाराः तत्राखलयनः-“अथोपकसपयीत सम।- 

बत्थैमानो मणिङ्कण्डले बखयुगं छत्रुपानदगं दण्डं स्ुन्मदन 
मनुरेपनम्लनयपुष्णीषमित्यारमने चाचार्याय च यथुभयोने विन्दे. 
ताचाययिषे!'ति । भघ्या्थः-उपकलपयीतेति शब्दरछान्दसः । समावत्य- 
मानः समावत॑नं नाम दंस्करः तेन सस्ियमाण इत्यथ! । मणिकुण्डरे । 

सहत वासप्ती । वखयुगं॒छत्रम् । उपनद्युणगं उपानहद्रयम् । दण्ड 

वैणवम् , सक् पुष्पमास । उन्मदेनमनुलेनं कप्तुयायनुरेपनम् । भञ्जनं 
प्रसिद्धम् | उष्णीषं रिरोवेष्टनम् । इत्यादि आत्मनं आचायाय च धार्. 
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क क कि कि णां एकादश द्रभ्याणि उपकरपयेदिति विधानार्थम्। तथा च शौनकः - 
समावत्तेनभानस्तु परमेव पगादयेत् । 
मण्पादयुष्णीषपयेन्त।न्सम्भारान्तककानपि ॥ 

यदयुमयोने रमेत् तदा केवङाचार्याय उपकस्पयेदिति । अथ समा- 
व्तनकालः-~ 

वषं मसि च दिवे तृतीये बा चतुथ । 
पश्चषषठ न कुर्वीति मेख रपोक्षणं बुधः ॥ 

नारदः~-- 
अथोत्तरायणे जीवश्ुक्रयोरेहवमानयोः । 
द्विजातिं युरोरगोहजिषटत्तानां यतासनाप् ॥ 

वतिष्ठाऽपि - 
सोम्यायने निभख्योः भुरेऽयैतयेऽय गोव्योम्नि वरक्षपकष । 
सन्त्यञ्य रिक्तामवपा(१)एभीं च वेनाक्षिकायातिरकऋक्षदन्द १ः॥ 
अथ तिथयः । तत्र देवरातः-- 

विच्छिदसु विरिक्त तिथिषु स्नानमाचरेत् ॥ 
नारदोऽपि - ॥ वा 

परतिपतपवेरिक्तमामष्टमी च दिनक्षयम् | 
हितान्यदिषसे कार्यं समवत्तनमण्डनम् ॥ 

थ वार; । दवरातः-- 

सौम्यानामंज्ञवारेषु शुभाः श्रेषषु बजिताः ॥ इति । 
क्रिया इति शेषः । सुरेखरः- 

भोमभानुजपोवोरे नक्षत्रे च तरतोदिते। 
ताराचन्दराेुद्धा च स्य।त्समावतनङक्रे्ा ॥ 

सत्र भोममानुजयोग्रहणे विवाहे पस्थित्य। दिनवारान्तराषम्भे द्र- 
म्यम् । इदं वीरमित्रोदये द्रष्टव्यम् । अथ नक्षत्राणि | त> वृर्मिहः - 

्रषयुत्तराणि मैतेन्दुरोदिण्यादित्यपुष्वभाः । 
हस्तश्रवणपोष्णाश्च स्नानकम॑गि वृनिताः ॥ 
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 वरिष्ठोऽपि- 
आदित्यः सौम्यसाकित्र मतरतिष्योत्तरात्रयम् । 
पोष्णश्रवणरादहिण्पः ग्रः स्युः स्नानकमाणे ॥ 

सादित्यः पुनवैषुः । साम्यं मृगशिरः । सावित्रं हस्तः । मत्रं भ. 
तुराघा ¡ भथ राशुयः । दवरातः- 

र क्रगायपकन्याश्च त।रिपीनां सुपृजिताः 

अम्भोयुक्तं यदि स्यात्त दशषु स्नानमाचरत् ॥ 

राजमातण्डस्तु चालाक्तमवास्यापि कारमाह-~- 

रक माणि प्रदिष्ं यदिष्टफश्द।यकं दिनाचन्तु । 

तम्मेखरार्माक्ष भवति हिताय द्विजार्तानापरू ॥ इति । 

थ प्रहसस्थानम् । दवरातः-- 

उयायारिमातगाः फपाः शुभाः कद्द्रत्रकाणगाः | 

अश्ुभाश्च श्ुभाश्चैव अष्टमं बजताः सदा ॥ 

मोज्ञोपरकरणो क्ताः प्रदोषादयो वजजनायाः | शब्देन म्रन्थमात्राची. 

तस्याप्वयंवादियज्ञपरिध। कुशलस्य षडङ्गमथतोऽनषिगम्यापि कामामिच्छ- 

या स्नानं भवति | तेनायमथः- मन्तरत्रह्यणाल्मक वेदमर्षात्यावदुच्य 

च स्नायादिव्यक्षः पक्षः । सात्गं वेदमधीस्यावबुद्य च स्नायादिति द्विती 

यः पक्षः । भग्रमात्नमघौस्य यज्ञविघां चाभ्यस्य स्नायादिति तृतीयः पक्षः । 

स्नायारटुक्तं तक्कथं स्नायार्त्यवेक्षायामाह-- “उषशरू् गुरुप 

मिघोऽभ्याधाय परिश्रितस्यात्तरतः कुशेषु प्रागग्रषु पुरस्तात्स्थः 

त्वाष्टठानाप्ुदकुम्भानां यऽप्स्वन्तरप्रयः प्रविष्ट गह्य उपादा 

पयूखो पनोहा स्खठो विरुजस्तुदृषुरन्दयहा ताध्वनहयाम् चा 

राचनस्तपिह ग्रहपीस्यकस्मादपा गषत तनाभाषरचत तन 

माममिषिश्वामि श्रिये यशसे ब्रह्मणे प्रह्मवचसायेति' इति सूत्रम् । 

उपसङकग्रद्य गुर गुरः पादापग्रहण कृत्वा खामधाऽभ्याधायाम्रपर्चिरण 

कृतवा, इतश्च पव वेदाहुतिहमः । एतदव नत देशनाविरगेषिवद्युक्तस्वात् | 

ननु समिदाघानस्य पश्चद्वदाहुतयः कुतो न भवन्ति : कमान्तरनिभिन। 
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नात् , “उ पसङ्श्ष गुरुध्ामिषोऽभ्याधाये"ति षडानुपरहापतश्च । 
मेवम् । यतो वेदाहुतीनां पश्चादेव समिदाघानम् , ततश्च स्नानमिति 
श्रयते । “घ यामुपयन्त्समिघमादधाति सा प्रायणीया यारस्नास्प- 
स्ससोदयनीये"ति । तस्मस्सिमिद्।धानस्नानयोरभ्यवहितकाडोपपाव्- 
नद्वदाहुतीनां स्नानातिदेशाच्च समिदाघानात्पूवं वेदाहृतिहोम शय- 
क्तम् | स्नानं चाष्टमिश्दकुम्मैः करमेण । परिभितस्य वज्ञदिना वेटित- 
समादतनस्थानस्थितस्यगिरतरपर्ध स्थपितानामष्टानामुदकुम्भान। दक्षि 
णोत्तरायतानां पुरस्तास्पूषैस्यं दिशि आस्तीर्णेषु कुरेषु ब्रह्मचारी स्थिता 
उदूष्वीमूय ^येऽप्छन्तरक्रय!' इति मन्त्रेण प्रथमादुदङम्मादपो गृष्ीता 

^तेन साममिषिश्चामी"'ति मन््ेणात्मानममिषिश्वति । मन्त्रायेः-मे 
ऽप्रयो गोह्यादयोऽप्यु अन्तर्मध्ये प्रविष्टाः स्थिताः । इन्द्रिया न्ताः भष्टौ 

तान् भमेध्यलादमङ्गह्यतवादेताभ्योऽद्भ्यः सकाशात् भग्रीन् विजहामि 
स्यजामि । यश्च रोचनोऽभिर्मेष्यत्वान्मङ्गरयतात् प्रीतिकारिखाच्च तमि. 

हाप्ु विषये गृहामि स्वीकरोमि । यतः भुयो सभिरूरद्यते । गद्यते 
संत्रियते भाच्छद्यत इतिं गोष्ठः । उपगोह्य: धङ्गतापकः | मयुखो जन्तु. 
हिंसकः । मनस उत्प्ाहं हन्तीति मनोः । अस्वर: प्रध्वंस भजीणे- 

कृत् । दिविधतया रुजति पीडयतीति विजः । तनु शरीरं दुषयति 

विकृति नयतीति वनुदृषुः । इन्दियाणि हन्तीति इन्द्ियहा । अभिषेक. 
मन्जराथः--तेनोदकेन मां दममासमानमभिषिश्चामि । किमयं प्रिये सम्प. 

स्यथेम् | यशसे कीर | व्रह्मणे ब्रह्मवचैखाय यागाध्यापनोकृष्टतेजपे | 
ध्येन भ्रियमङृणुतां येनावपृरताध्परुरां येनाक्षावभ्यपिञ्चतां यद्र 
तदद्िना यद हप्यापो हि देति च प्रस्युचं त्रिभिस्तुष्णीमितरे"- 
।२ति सूतम् | भष्टभ्य उदकुम्भेभ्येऽपां म्रइणे एक एव मन्त्रो "*येऽ- 
पस्वरन्तरप्र५"' इति । भमिषेचने तु भिचते। तदयथा “येन भिय"मिति 
द्वितीयम् । "आपो हिष्ट" ति तृतीयम् । “योवः शिवतम शति 

चतुथम् | “(तस्मा अरं गमाम ब इति पञ्चमम् । ततस्तुष्णी त्रिमि- 
रिरेरदङुम्भरमिषेकः । मन्त्राय; -हे अधिनो | येन जलममावेन 
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भवन्तो सुराणां धियं सम्पदं शोमा वा भहृणुतां कृतवन्तौ । येन सुर. 
ममृत भवमृशतां प्राप्रवन्तो । मटोऽदर्थनं छन्दसम् । येन यन्तेनक्षौ 
ठपमन्य।रक्षिणी शम्यकिश्वताम् नमिषिक्तवन्तौ | व। युवयो्यदेवम्मूत 
यरास्तत् एतऽजकाभिषेकेण ममाप्यत्तिवति शेषः । “उदुत्तममिति मेख. 
कायुन्पुस्य दण्डं निधाय वासाऽन्यत्परिधाय।दिव्यघुपतिष्ठत उघ- 

नप्राजमृष्णुरिग्रो मशुडद्धरस्थातमातयावभिरस्थादइशसनिरसि दश. 
सनिं मा कुतराविदन्मा गमयो्यन्धराजमृष्णुरिन्द्रो मरुद्धरस्थादिवा 
यावभिरस्थ।च्छतसनिरसति शतसनिं मा कुवा विदन्पा ममयोचन्ध- 
जमभृष्णुरिन्द्रो परुद्धिरस्थ।ततायं याबभिरस्य।स्पदक्तपरनिरसि सह 
छषनि मा कताविदन्पा गमयति” ईति सूत्रम् । तत “उदुत्तममिति 
मन्त्रेण मखर रशनायुन्पच्य शेरामागण निःसयं तां च भूमां निक्षिप्य 

वासोऽन्यत्परिषाय वक्लान्तरं परेतं हृता “"उदयन्धाजमृष्णु?रेति 
त्रेण सूयञुपतिष्ठते । मेखलानिधानोत्तरं दण्डाजिनयोर्निषानम् । तुष्णीं 

मिति जयरामः । तथा च गृष्कारिकायाम्- 

मेखरोन्मोचने कयोदूदु ततपमिति स्वयम् । 
उपवीतं विना दण्डानिनादीनि पद्ियनेत् ॥ 
तृष्णीं निधाय बासोऽन्यरपरिषायोपतिष्ति ॥ 

मन्त्राथः--ह सूये ! यतो मवान् प्रातःसवने यावमिगमनशषीडैः 
ऋष्य।दिसप्तगणे; सेवितोऽस्थातिष्ठति । यथेन्द्र मरद्विरस्थाव् तिष्ठति 
तद्वत् । किम्मूत उयन् इद्गच्छन् जजमूृष्णुः सवप्रभयाऽन्यतेजोद्धासकः \ 
भाविदन् सव शुभाञ्चुमं जानन् । किंञ्च यथाच तवं प्रातःसवने दश 
सनिः दशसंख्या कानां गवादीनां सनिदता । षणु दने । भते मामपि 
दशसनि दशगुणदक्षिणादिदातारं कुर् । मा मामविन्दन् वेदमन् ज्ञाप- 
यन् गमय प्रापय प्रतिष्ठामीति शेषः। एवमुत्तरत्रापि व्याष्मेयम् | 

(दधि तिान्वा भाग्य जटारोमनखान्पद्टस्योदुम्बरेण दन्ता 
न्धावेतान्नायाय व्यृहष्वरसोमो राजायमागमत् । स मे खं प्रमा 
प्येते यक्षसा च भगेन चति! इति सूत्रम् । ततो दभितिरयोरन्य. 
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तरं भराश्चयित्व। ¡ जटाश्च कोमानि च नानि च जटारोमनलानि संहरया- 
पनीय वापयित्वा, संद्येष्यत्र णिच रोपरछ(न्दसः । स्वयं संहतुमश्. 
वयत्वात् । तथा च गृह्यक।रिक।याम्- 

पपन रमश्रुकेच्ानां नखानां स्वान्निृन्तनम् । 
हस्तयोः; पादयोरेव कनिष्ठाधविशेषतः ॥ 
ततः श्षुरनिभित्तं स्पातस्नानं शीतेन वारिणा ॥ इति । 

५४ओंदुम्बरेण दन्तान् धावेत” इतितुत्रम् । भौदुम्बरेण का- 
टेन दन्तान् शोषयेत् '*अन्नाद्यपिणतिमन्त्रेण । तथा च कारि(याम्- 

कनिष्ठक ग्रसपूरेन कषठनदुष्बरेण तु । 
अन्नाद्यायंति धवित दन्तधावनमद्रेवत् ॥ 

प्राग्बोदगास्यस्तदू त्क्व प्रक्षाटय पुरतस्त्यजेत् ॥ इति । 
मन्त्राथैः- हे दन्ताः | यूयं भन्नाचाय अन्नादनाय यूहष्वम् 

निमेला मवत । यतोऽयं राजा सोमश्वन्द्रः कृष्ठूपेणागमत् सागरतः । 
सतः स एव सोमो मे मम मुखं परमक्ष्य॑ते शोधयिष्यति, केन ? वसा 
सतकीत्य मोन मागधेन च । दन्तष।वनघ्य नित्यकाम्यत्वादुभयफरुष- 
म्बन्ध इति सुररिभिश्राः । “उत्पाद्य पुनः स्नाताञनुरपन नासिक - 
योभखस्य चोपग्ृ्धीति पराणापानौ मे तपैय चक्षमे तपेय श्रोत्र मे 
तयेति" इति सुत्रम् । उत्सा अङ्गोदपैनेन मरमपतायं पुन; स्नाता 
मरापकषैस्नानोत्तरं स्नानं पुनः कृतवा अनुलेपनं चन्दनादि नासिकयोगुलप्य 
ख उपगते मादते “भआणापानां मेः? इति मन्त्रेण । सुखनािके चा- 
नुिम्पतीति हरि्रः । ““पाण्ये।रवनेजन निषिच्ये!"ति वक्ष्यमाणलात्। 
सत्र पाणिभ्याङुपर्पनप्रहणम् । तथा च गृद्यकारिक्ायम्-~ 

उदरचनं पुगन्धेन द्रव्येण स्याज्निश्चादिना। 
पुनः स्नानं सुखोष्णेन बारा मुखनोरनु ॥ 

पन्त्राथेः--हे दपद्ेपनापिदेवते ! मम प्राणापानौ तपय प्रण. 
य | तथा मे चद्युरिद्रियं तथा मे श्रोत्रे श्रवणेच्ियं च तर्पय । भुपेत॒रः 

्यन्धभ्वमिति पाण्योरबनेजन दक्षिणा निषिच्यानुरिप्य जपेत् 



च क 

द्वितीयकाण्डे षष्ठाकण्डिका। ` ७४१ 

सुचक्षा अहपक्तीम्यामभूयासर सुवचा पुखेन । सुधुखकर्णाभ्यां 
भूयाप्तापततणहतिपूत्रम् । प्राचीनार्व6। दक्षिणाभिमुलो मूता “वितर, 
ध्रुन्धध्य''भित्यतावता मन्त्रेण प।ण्येरवनेजनं दृप्तयोः प्क्षाहनोदकं 
दक्षिणा निषिच्य दुक्षणस्यां दिनि निषिच्य परक्षिप्य यज्ञोपवीती मूत्वा 
पितुकभत्वदुदकं स्पष्टा चन्दननानु्प्य “"पुचक्षा अहमिति मन्त्रं 

जपेत् । तथा च गृद्यकरारिकायाम्- 
ततः पितर इत्युक्ला स पाण्योरवनेजनप् । 
अनुवश्चति पाणिभ्यां प्रागास्य: मेतर्दइदियि ॥ 

गङ्गापरोऽप्यवमेव्-- _ 
०तो वारि स्पृशदस्य युणत्वान्नापत्तन्यवत् । 
अनु्किप्य जपेन्मन्त्र सुचक्षा अहमित्यसुम् ॥ 

सत्र दक्षिणापदं ठपतसपतम्बन्तम् । मन्त्राथेः--३ सवितः ! भ- 
मक्षीभ्यां कता युचक्षाः सुदशेनो मूषां भवेयम् । तथा युखेन युक्चीः 
युतेजाः मूयाप्तामिति पूवेत्र सम्बन्धः । तथ। कण।म्यां सुशरत् सुश्रवणो 

भूयासम् । “अहतं बास धौतं वाऽमोतेणाच्छ। दर्पात पर्षास्यै 
यश्चोषास्थ दीधायुल्वाय जरदष्टिरस्मि। तं च जीवामि शरद 
पुरूची रायस्याषमभिकेन्ययिष्य इति" इतिपूत्रम् । अहतं नवीनं 
सद्द वाघ! वक्षन अथवा सभात्रेण भरजकेन धौतं वास भच्छदर्याति 

परस्या? हति मन्त्रेण । मन्त्र।येंः-दे वासेदेवते ! परिषस्थ 

भनेकड्ुमवस्लपरिषानाय तथा यश्चोषाप्ये स्तु द धीयुलाय जीवनाय च 

इदं वस; संम्ययिष्ये परिष।६५। किंमूतः वत।द्वतानुग्रहेण जरदशिप्ि 

ृद्धत्वल्याप्यायुर्मवामि । पुहूचीः पुरमिबहुभिः पुनेननाद्निहवः सया. 
गऽस्ति यस्य सः | उच समवाये । किमूतं वासः दायस्य।षं षनादिपो- 
पणं पुषटिकरम् । रिश्च एतःसम्बन्धेनाहं शतं शरद] वाभि जीवामि । 

५"अथोत्तरीयं यशसा मा च(वापयिवी यशपेन्द्रबरहस्पती। याम 

गश्च मा षिददयश्चो मा परतिपधतामित्ि"हतिपूत्रम् | भथ पारेषाना- 
नन्तरं भाचम्य “य॒श्चसा भेणति मन्त्रेण भहतमेव वास उत्तरीयं जच्छ. 
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द्यीतेति सम्बन्धः । तथा च कारिकियम्- 
दितीयभु्तरीयं स्थ।त्परिधत्तेति चेन्न् । 
मन्त्रेण यश्चसामेति स्याद्धिराचपनं ततः ॥ 

मन्त्राये!--हे वासोदेवते ! यावाप्रथिवी चावाभूमी यशघा युक्तौ 
मा मां भविदत् विन्दताम् । प्राप्लुतामिति यवत् । विदूल्रमे षातुः। वि. 
भक्तिवचनव्यस्ययेनान्वयः । तथा इन्द्राबृहस्पती भपि यशसा युक्तो मा 
भविदत् । तथा मगः सूर्योऽपि यश्चा भविदत् । तचचेतैः सम्पादितं यशो 

मा म॑ प्रतिपयत।ं मयि घवद्। तिष्ठवित्यथेः । “एकं चेत्पुवेस्यो चरव- 
गेण प्रच्छादयीतःः। चेद्यदि एकं वासो मवति द्वितीयं न भवति तदा 
पूर्वस्य परिथानीयस्यैव वासस उत्तरवैण उ्तरभागेन प्रच्छादयीत 
उत्तरीयं कुयात् । तत्रापि “भयक्षसा पेणति मन्त्रो मवति कियान्तर्वात् | 
अत्रैवं पू वलां समन्त्रकं परिषाय द्विराचम्य उत्तरा गृहीत्वा उत्त. 
यमन्त्रं पटित्वो रीय कृत्वा पुनरद्विराचामेत् ! तथा च गृ्करिकायाम्-- 

एकञदधरीये स्यात्तस्थैवोत्तरमागतः। 
प्रच्छादयीत मन्त्रोऽपि चोत्तरत्वात्तयोरभबेत् ॥ 
चतुस्धि्यङ्गढं वस्ञा़तिषां ब्रह्मधूत्रकम् । 
अत्रापि यश्चा मेति कायोपत्तभेनुमेबेत् ॥ 

सत्रेकव चन देकमेव यज्ञोपवीतम्। गङ्गाषरगदाधरादिमतेऽप्येकमेव | 
तथा च मनु-- 

धारयेदेणवीं यष्टिं सोदक च कमण्टलुमू । 
यज्ञोपवीतं बेदं च शमे रोक्मे च कुण्डरे ॥ 

यज्ञोपवीत दयघारणमिति हरिहिरः । भरयोगरत्नेऽप्येवमेव । तथा च 

बौषायनः--'“स्नातकोऽन्तवेषन उत्तरीयं वैणवं दण्दं धारयेत्षोदकं 
च कपष्ठलु द्रे यक्घापवीते उष्णीषपनिनोरीयोपानहौ छत्र 
चे"ति । कूम्मपुराणे-- 

यङ्गापवीतद्वितयं सोदकं च कमण्दटुभ् । 
छत्रं चोष्णीषयुगङं पादुके चाप्युपनहौ ॥ 
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(सुमनसः प्रतिश्ह्वाति या आहरल्रमदग्निः भद्धायै मेषाय 
क।मायन्द्रियाय। ता अह प्रतिगृह्णामि यकमा च भगेन चेवि''हति 
त्रम् । सुमनसः पुष्पाणि । भतीप्युपसगेसामथ्यत् गुरुणा सम॑ताः 
सुमनसः प्रतिगृहति “या आहरत्" इति मन्तरेण | पन्राथेः--याः 

सुमनसः पुष्पाणि जमदग्निः प्रजापतिः श्रद्धाघथेमाहरत् ददे | ताः 

सुमनसो यश्चा कात्या भगेनेश्वर्येण च सह भट प्रतिगृहामि अद्धाचथम्। 
तत्र॒ शद्धा धमादरः । मेषा षारणशक्तिः | कामोऽमिलाषपूर्षः । 
इन्द्रिय तरारवम् । ““अथावबध्नीते यथशोऽप्परपामिद््रथः 
कारविपुकं पृथु । ठन सङ्ग्रथिताः सुमनस अआशब्रध्नापि 
यशो मयीति इतिसूत्रम् । ताः प्रतिगृह्य स्वशिरपि बध्नाति 
““यथश्चोऽप्परसापितिमन्त्रेण । पन्त्राथः--हे सुमनसः । इन्द्रो 
देवः भप्सरसामुवकष्यादीनां कुसुमावबन्षेन यद्यशः स्ैजनप्रियघ्ठ चकार 
कृतवान् । तेन यशसा सद्गाधेताः युष्मानाबध्नामि चूडायाम् । किभ्मूतं 
यशु; विपु विश्चारम् । प्रथु सन्ततं दीघ तदश मयि विषये तिष्ठतीत्य- 

यः । “उष्णाषेण शिरा वेष्टयते युवा सुवासा इति" इति सूत्रम् | 
हष्णीषेण शिरोवेष्टनवस्ेण शिरो वेष्टयेत् । “युबा सुवासा” इति मन्त्रेण 
म्यारूयतश्चायमुपनयने । ̂ " भकङुरणमासे मूयाऽलङरणं भूयादिति 
कृणवेह(' हाप पुत्रम् । कणवष्टक। कुण्डल दाक्षेणसव्यकषणयांरामु- 

ति ""अङङ्करणपसीः ति मन्त्रावृत्या । पन्तराथं;-हे कुण्डलदेवते ! 
त्वमरहृरणमल्ङ्ारश्षोभासि । सतस्वय।ऽलङ्कृतस्य मम ॒मूयो बहुर् 

भरङुरएण मूयादस्तु । “धृत्रस्येरदऽक्षिणी"' इति सूत्रम् । "वृत्रस्य "- 
स्यादि 0चश्षु दृष" इस्यन्तेन मन्तरेण कज्ञलेनाक्षिण्यङ्के संस्करोति । 
सोवीराञ्जननेति हरिहरः । भ च सम्बनेत्रमद्क्त्वा ततो दक्षिणाज्ञनं 
मम्तरावृस्या । तथा च दाक्षापरकरणं लिङ्गम् । "सम्य वाऽरे मानुष" 
इति । कारिकायाम्- 

वृतरस्येरयक्षिणी अङ्कऽभ्य्जनं वामनािकाम् । 
स्यं प्रथममिरयेव श्रयते बद्चश्रुतां } 
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हरिहरेण दक्षिणाञ्जनं पूवैसुक्तं तदाशय न विद्यः । ““रोचिष्णु- 
र्ीस्यात्मानमादरे परक्षते"'इतिसूत्रम् । मात्मानं सवेदेहं भादर दपणे 
रक्षते परयति । 'रोचिष्णुरी "्येतावता मन्त्रेण । मन्त्राथः-- रोचिः 

ष्णुः प्रकाराकः । “छत्रे परतिगरहाति बृहस्पतेश्छदिरसि पाप्मनो माम 
न्तरधेहि तेजसो यश्चसो माऽन्तर्धेहषति"इतिसूत्रम् । उपसगंसामथ्यादप्र- 

हणादृत्तं छत्रमातपत्र ^बरहस्पतेश्छदि री" तिमन्त्रेण प्रतिगृहाति । 
मन्त्राः -हे छत्र | तवं बृहस्पतेः पितामहस्य छदिर्धमीदिनिवतेकोऽसि 
प्रथममतः पापान निषिद्धाचरणात् मां भनतर्षेहि अन्तर्हितं कुह । तेजसः 
प्रतापाय्चसश्च सकाशान्माऽन्तदद्धहि मा दयवाहितं कुर तद्युक्त ु र्विसयथः । 

"श्रतिषटे स्थो ज्वलतो मा पातमित्युप नहो परति मुश्चतः+शति सूत्रम्) 
८'्रतिष स्थ!'ईति मन्त्रेणोपानहो पादत्राणे पादयोः प्रतिमुश्चते परिधत्त 
युगपत् शक्यत्वात् द्विवचनान्तलाश्च मन्त्रस्य | मन्त्रार्थः दे उपानहौ 
देवते | युवां प्रतिष्ठे स्थितिहतु स्थः भवथः । मतो विश्वतः सवस्मात् 

परिभवात् मा मां पातं रक्षतम् । ““व्विहवाभ्यो मा नाष्टाभ्यस्परि- 
पाहि सवेत इति वेणवे दण्डमादत्ते” इतितूत्रम् । “विहवाभ्यः 
इति मन्तरेण वेणवं वंशामयं दण्डं यष्टिं भदत्त । अत्राभिषेकादिदण्डधार 
णान्तं कमे स्नानकमुरनत्वाचार्यस्य । मन्बाथः-ह दण्ड ! विश्वाभ्यः 
सवाभ्यो नाष्टाम्यो राक्षसादिभ्यः सर्वावस्थासु मा मां परिपाहि सवमावेन 
रक्त । ““दन्तप्रक्षारनादीनि निसत्थमपि वासश्छग्रोपानहश्वापृ्बोणि 
चेप्मन्त्रः” इति सूत्रम् । दन्तपक्षारनमादो यषां पुष्पदानान्तानि दन्त- 
्रक्षारनादीनि तससाधनं श्राप्य नित्यमपि निस्यमेव मन्त्रो मवति । भपि- 

रेवार्थे । वास्षसी च छत्रं च उपानहा च वासरछत्रोपानहः चकाराद् 

ग्डोऽपि एतानि वास आदीनि चे्यरि नवीनानि पियन्त तदैव मन्त्रो 

भवति न सवेदा | 

इति श्रीप्रथमश्राखीयरापकृष्णविराविते पारस्करग्हयपूत्रत्िवरणे 
संस्कारगणपता पष्ठ कण्डिका ॥ 
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अथ।स्य स्पष््मयागः । अथ ब्रह्मचारौ गुरं भथद्ानेिन सम्पूज्य तना. 
सक्तो ज्योतिद्शालोक्तं शमे काले भाचाग्रगृहे समावतंनं कुर्यात् । 
ततो ब्रह्मचारी कृतनित्यक्रियः कृतप्रातरसिकार्यश्च गुरोः पादावुपसंगृद्य 
तच्चरणयोमस्तकं निधाय “पस्नास्थामी'ति पृच्छत् । ““स्नाही'"ति 

गुररवज्ञां दद्यात् । तत आचायः प्राणानायम्य देशकालो स्पा 
(“अस्य ब्रह्मचारिणः गृहस्थादाश्रमान्तरप्र प्र रा श्रीपरमेश्वर. 
भीरपथ सपावतनाख्यं कमे करिष्ये । तङ्दभृतं निर्विश्राश्च गणः 
पतिषपूजन पुण्याहवाचनं मातकापृजनं नान्दीश्राद्धं च करेष्येः 
पवेवत्घथे समाप्य । ततो व्रह्मचारी भावार्यं “अहं स्न।स्पे"हति पृच्छे, 
त् । ५स्नाही"'ति गुरुः । अनुज्ञातः स्थण्डिले पच्चभूरष॑स्कारपृक्कं लो- 
किकापनिं स्थापयत् । भय वेकलिपिकावध।रणम् । “तत्र पूर्वेण ब्रह्मणो 
गमन, उत्तरेण पात्रासादनं, द्र पत्रि, ताम्रपयी आन्यस्थारी 
पाराश्यः समिधः, प्राञ्जवाधारो, समिद्धतमे आज्यभागो, 
पूण ात्रं दक्षिण, रेदाध्ययनानन्तरं समावर्तनं, दथिप्रा शनं, अमां 
त्रधोतं वस्रं, एतान्तरैकसिपकान्पदार्थानहं करिष्ये" ¦ अथ देवता. 
भिध्यानम् । तत्र “प्रजापति, इन्दर, अधि, सोम, अथ प्रधानदेवताः 
अन्तरिक्ष, वायु, ब्रह्माण, छन्दांसि, प्रजापात्त, दवान् , षान् , 
श्रद्धा, पधां, पदसस्पात, अनुपात,“ इति यनुवेदपठनानन्तरं समा 

वतन | यद् वेदद्रुय परिता वेदत्रयं परिता वेदचतुष्टयं पटिवा वा सम 

वतेनं॑तद्ा तत्तदेवतामिष्यानं ततो देवताहोमं॑वेदारम्भं च कुयान् । 

(अध्रि, वायु, सुथ, अप्नीवरुणां, अ््रवरुणों, अत्रि वरुणं 
सवितारं विष्णुं वि्वान्देवान् मरुनः स्वकान् ; वरणं, प्रना- 
पर्षि, अरिं सिष्टङृतं, एता अःज्येन अस्ििन्कमण्यहं यक्ष्य” । 
ततो बह्मवरणाचाज्यभागन्ते विशेषः । पात्रापादने उपकल्पनीयेपु 
(पतमिन्धनकाष्ानि, समिधः, पयुक्षणाथं उदकं, दरितिान् इुशान् 
अषौ वारिङम्भान् , अंदुम्बरं दन्तकाष्ठं, दधे, नापितं, स्ताः 
नवारि, उद्रतेनद्रवपं, चन्दन, अहते वापसी. यज्ञपते, पुष्पाः 
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णि, उष्णीष, कणाङङ्कारो, अञ्चनं, दपणं, नूतने छत्रं, उपान. 

हौ, वैणवं दण्डे, पणेपाघ्र, चे"ति । ततः पवित्रकरणादि पयुक्षणान्त- 

कृत्वा होमं कुर्यात् । ““अॐजापतये स्वाहा । इदे प्रजापत्तये° । 

ॐइन्द्राय सवाहा । इदमिन्दराय० । ॐअप्रये स्वाहा । इदमग्रये° । 
ॐसामाय स्वाह। । इदं सामाय० । ॐभन्तरिक्षाय स्वाहा । इद. 

मन्तरिक्षाय० । अभ्वायवे स्वाह। । इदं वायपे० । अश्रह्मणे स 
हा । इदं ब्रह्मणे । छन्दोभ्यः स्वाहा । इदं छन्दोभ्यो° । 
ॐप्रजापतये स्वाहा । इदं प्रजापतये ।' ॐदवेभ्यः स्वाहा । इद- 

देवेभ्यो ० | अऋपिभ्यः साहा । इदं ऋषिभ्यो ० । ॐश्रदधायें 
स्वाहा । इदं श्रद्धाय ° । अॐमेधाये स्वाहा । इटं मेधाय र । ॐम- 
द्सश्पतये स्वाहा । इदं सदस्पतये० । ॐअनुमतये स्वाहा । इद. 
भनुमतये?० | यदि ऋरेदमधीत्य स्नानं करोति तदा “'ॐपृथिष्ये 

स्वाहा । इदं प्रथिव्ये ° । ॐअप्रये स्वाह । इदपप्रपे०" । इत्या. 
हुतिद्वयं हुखा रक्षणे च्छन्दोभ्य इत्यारभ्यानुमत्यन्ता नवाहृतीजुह्ेति । 
एवं सामवेदेऽपि “उदिवे स्वाहा । इदं दिवे० । अथ्रूयाय स्वा 
ह । हदं घूयाय ०” । ब्रह्मण इत्या्या नवाहुतीजहोति । एवमथर्ववे- 
देऽपि “अ्दिगभ्यः स्वाहा । इदं दिग्भ्यो० । अचन्द्रमसे स्वाहा । 
इदं चन्दरपसे ०” । ब्रह्मण ह्याच्या नवाहूतीजुहोति । यदि वेद चतुष्टय 
मधौत्य स्नानं करोति तदा आज्यभागानन्तरं “'ॐअन्तरिक्षाय स. 

हा | इदमन्तरिक्षा० । वायवे साहा । इदं वायषे० । ओॐश्रह्मः 
ण स्वाहा । इदं ब्रह्मगण० । अ्छन्दोभ्यः साहा । इदं छन्दा 
भ्यो० । अभ्पृथिग्यै स्वाहा । इदं पृथिव्ये । ॐअश्रये स्वाहा | 
इदपग्रये०° । अब्रह्मणे स्वाहा । हृद् ब्रह्मणे । शछन्दोभ्यः स्व 
हा । इदे छन्देभ्य्ो° । ओॐदिवे स्वहा । इदं दिषे० | मू्याय 
स्वाहा । इदं मूयाय० । अॐश्रह्मणे स्वाहा । इदं ब्रह्मणे ° । ॐछ- 
न्दोभ्यः स्वाहा । इद् छन्द भ्यो० । अदिगभ्यः स्वाहा । इदं दि 
पभ्या० । अध्चन्दमषे स्वाहा । इदं चन््रपसे० । अशब्रह्मणे स्वाहा । 
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ददं ब्रह्मणे० । अ्छन्दोभ्यः स्वाहा । इदं छन्द भ्यां० । अग्रजाः 

पतये स्वाहा । इदं प्रजापतये । अ्द्वेभ्यः स्वाहा । शद दवेः 

भ्यो ° । उरुपिभ्यः स्वाहा । इदं ऋषिभ्यो । ॐश्रद्धाये स्व 

हा । इदं शरद्धाये० । ॐमेधाये स्वाहा । इदं मेधाये० । ॐपद- 
सस्पतये स्वाह। । इदं सदसस्पतय ० । अॐअनुपतये स्वाहा । इदं 

अनुमत्ये० । ञश्भूः स्वाहा । इदमप्रपे० । अश्युवः स्वाहा | इद् 

वायवे० । ञ्छ; सराह। । इदं पूष।य० । ॐलन्नो अपरे° । इद- 

मरप्रीव्ररुणाभ्या०° | ञससन्न अप्रं° | इदपधर(वरूण म्पा | 

ञ्अयाश्प्रि० । इरपव्रथञ । ञ्च्य तं शत० । इद् वरुणाय सवत्र 

विष्णवे विदखेभ्यो देवेभ्य प्रसद्य; स्वक्केभ्यश्च न पष । ॐउदु- 

त१०। इदं वरुणाय० । ॐप्रज।पतये स्वाहा । इदं परजापतये० । 

ॐअप्रये सिष्टकते स्वाहा । इदपप्रपे सिषङ्ते० । प्राशनान्त 

्रह्मचारी पादोपसंग्रह पूवकं गुरं नमस्स्य ततस्तस्मन्नेषामो सपिदा- 

धानं यथा-"'ॐअप्रे सुश्रवः सुश्रव पा ञ्ुर । यथा त्वपरे सुवः 

श्रवा अपि! एवं माह सुश्रवः सौभ्रवपं कुह । यथा समत्र देवानां 

यज्ञस्य निधिपा अभि । एवमहं पतुष्यागां वेदस्य निविपो मुयाष 

म्" । ततः परदशिणमध् पयु उत्थाय समिषमादधाति “ॐअप्रये 

पपमिधमाहाष बहते जातवेदमे ' यथा त्वमग्रे सामेधा समिध्यस 

एवमहमायुषा पेधय। वच्चेसा परजया पथुमित्रेवरस्चेपन पभिन्ये 

जीवपुत्रो मभाचार्या मेधाग्यहमतान्यान्राङरष्णुरस्वा तेजस 

त्रह्मवरचस्यन्नाद। भूधासरूस्तराह। ' इस्यनन मन्तेण । तताज्ननव् 

मन्त्रेण द्वितीयं समिघमादधाते | अनर्व ततया ।* पषा तइति 

ब] मन्त्र; । तत्त उपविदय पूैवहरिसमूहनपयुक्षणे । “अगे सुश्रव 

इस्यादिमिमेन्तेरथं पन्धुक्ष पयुक्षणं इता, ततस्वरष्ण] पाण प्रतप्य 

वक्ष्यमागेः सप्तमिमेन्तः प्रातिमन्तर मुखमजिनम् । ("ॐतनूपा अप्रज 

तन्व भ पादि । आयुदां अप्रऽस्यापुम दि | बचाद। अप्रऽस वच। 

मे देहि । अने यन्भे तन्वा उनं तन्म आपृण । पथाम दवः सविता 
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आदधातु । पेधान्देवी सरस्वती आदधातु | पेधापस्िनां देवावाधत्तां 
पष्फरस्रजो” “अङ्गानि च म अध्यायन्ताँ स्वाङ्गम् । “वाक्च म 
आप्यायतां!" सुखम् । “श्राणश्च पर आप्यायतां" नकतिकाम् । ““चक्षु- 
श प आप्यायत।)) नेतरे । “तत्रश्च म अप्यायता" श्रोत्रयोः । 
य॒शोबङं च पर आप्यायतां? केवलमन्त्रपाठः । उयायुषकरण पूषैवत् । 
तते।ऽपेरुत्तरतः स्थापितानामष्टानां कुम्भानां दक्षिणोत्तरायतानां जल- 
पूरितानां आन्रपर्टवतहितान।ं पूर्वभागे सास्ृरेषु करेषु प्रागत्रेषु 
ब्रह्मचारी उदङ्मुखः स्थिता ̂ येऽप्छन्तरप्रयः प्रविष्ट गोह्य उपगोध्चो 

पयूखो मनोहा स्वो विरुजस्तन्ुदुषुरिन्द्रयह। तान्विजहामि 
यो रोचनस्तमिह गृहामि!” इत्यनेन मन्तरेण प्रथमकड्।दृक्षिणचुटुकेन 
जलमादाय तेनोदक्ेन स्वकीयं शिरोऽभिधिश्वति | तत्र मन्त्रः ^तेन 
मामाभेरिकामि भिये यके ब्रह्मणे व्रह्मचंसाय! | अपरेभ्यः 
पक्च कुम्भेभ्यस्तदुत्तस्थितेम्यः दक्षिणचुटकेन रह्म “येऽप्न्त- 

रग्न", इत्यनेन मन्त्रेण । अमिषचनमन्त्रस्तु प्रथक् प्रथक् । तत्र मन्त्र 

“ध्येन भियपकृणुतां यनावपृशताष्छमुरां येनाक्षावभ्यापिश्चतां यद्रा 

तदशना यशः" इति मन्तरेण द्वितीयकुम्भजटेनामिषिच्य, पुन ^ 
ऽष्छठन^्तरग्नय') इत्यनेन मन्तरेण तृतीयकुम्भाउ्जलमादाव “आपो 

हि प्रेतिभन्त्रेणाभिषिच्य, पुनरपि “यऽप्स्वन्त''सि्यनेन चतुथकु 
म्मजलमादाय “यो वः शिवतम!” इतिमन्त्रेण भमिषेचनम् । पुनरपि 
‹यऽप्स्वन्तरिणस्यनेन मन्तरेण पच्चमाक्कुम्भादुदकमादाय "तस्मा अरङ्ग 

दति मन्त्रेणामिकेचनम् । पुनरपि पषठङकम्भात्तनेव मन्त्रेण जङमादाय 
तष्णीमभिपेचनम् । एषं सप्तमाष्टमकुम्मेभ्यो जरमादाय तेनैव मन्निण 
तुष्णीमभिषेचनम् । ^उदुत्तभ')मितिमन्तेण मेखलां शिरेमर्गेण निःसारय 
भूमौ निधाय कृष्णाजिनं चेत्तरीयं दण्डं च त्यजेन । वसोऽन्यसपरि 
धाय आदिरयमुपापिष्ठत “"उद्यन्च्राजमृष्णुरन््रा मरहाद्धरस्थासात 

यावाभरस्थादशसनिरमि दशसनि मा कुवाविदन्मा गमयाद्स्ध।- 
नमृष्णुरिन्द्रो परुद्धिरस्थादिवा यावभिरस्थाच्छतसनिरति यत- 
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सनिं मा कुवोविदन्ागमयोय.खाजमृष्णुरिन्रो परद्धिरस्थारमायं 
य।वभिरस्थात्सहस्तपनिरासि सहस्रसनिं पा इवाेदन्मा गपरयःः 
इत्यनेन मन्त्रेण सूयमुपस्थाय ततो दधि तिलन्वा प्राश्य जट।ल)मन- 

खानां निकृन्तनम् । आ] चमनम् । शीतोदकेन स्नानम् । सौदुम्बरेण कष्ठ 
दन्तधावनम् ¦ तत्र मन्त्रः “ॐ अन्नाद्याय व्यहध्व सोमो राजायमा 
गमत् । सम मुख प्रमा््येत यकश्चमा च भगेन च ततः सुगन्धि 
द्रव्येण उद्रतनम् । उष्णोदकेन स्नानम् । चन्दना्यनुकेपनं गृ्ीप्वा मुखना. 

पिकयेरालम्भनम् । तत्र मन्त्रः प्राणापान मे तर्पय चश्ुम्मे तपय 

श्रोत्रं मे तपय!" ततः प।ण्योरवनेजनं कृता तदुदकमाद्वाय भपसव्यं कर्व 
पराङ्मुखो मूला तदुदकं दक्षिणस्यां दिशि निषिश्चति । तत्र मन्त्रः “पितरः 
युन्धघ्वम्?”। ततो यज्ञोपवीती मृत्वा उदके पर्प शनम् । ततश्वन्दनादिन।ऽ5 

रमानमनुकिप्य जपेत् “ॐ चक्ना अहमक्षीभ्यां भूयास सुवचा मुखे- 
न । चुश्रुत्कणोभ्यां भूयासमिति । अदतवासःपरिथानम् । त॒त्र मन्त्रः 

(धरिधास्यै यशोधास्ये दीधायुत्वाय जरष्टिरस्मि | सतश्च जीवामि 
दारदः पुरूची रायस्पोषपमि संग्ययिष्ये"! । अत्र यज्ञोपवतधारणं पूवव. 
न्मन्त्रेण । गङ्गाधरोऽप्येवभेव । यज्ञोपवीतद्रयघारणं इति प्रयोगरलनकरारः । 

यजुवेह्ठमकारोऽप्यवमव । शत्र गङ्गाधरमत समाचान मासते , पूवयज्ञोपवे 
तत्यागामावात् । यज्ञोपवीतक्षयस्य सवदैव परिषानविषानात् । अथोत्तरीयं 
"यश्चा मा चावापृथिषवी यक्षसेन्दराञहस्पती । यशो मगश्मा 
विद्यश्यो पा प्रतिपद्यत।''मितिमन्तरेण। भथ पुष्पमासम्रहणं “या आहर- 
उजमदग्निः श्रद्धपि कामयेन्दियाय । ता अहं प्रतिगृह्णामि यश्च. 
सा च भगेन च इति मन्त्रेण | ततः शिरसि बन्धनं ` यद्यशो ऽप्त- 

रसापिद्रश्चकार व्रिपरं पृथु । तेन प्रथिताः सुमनस अध्रापि 
बश्लो माये!" इतिमन्त्रेण । उरष्णवेण शिरो वेष्टयेत् “युवा घुषाषाः 

परिवीत आगात्ऽरउ प्रयान्भवति जायमानः तन्धीरासः कवय उन्नयः 

न्ति स्वाध्यो मनश! देवयन्त इतिमन्त्रेण । दक्षिणकर्णे कुण्डल करोति 
''अलङ्करणमसि भूयोऽरङ्करणं भुयात् ''हतिमन्त्रण । ततो वामकं 
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भनेनैव मन्त्रेण । भथाज्ञनं “वृत्रस्थासि कनिकशघुद। असि चकषुम्भं 
दे हि दतिमन्त्रेण प्रथमं वामम् । ततो दक्षिणम् । आदशः "“रावेष्णुरसी" 
त्यनेन मन्तरेणल्मानमादर्थे भक्षते । छते ^ बहस्पतेश्छदिरसि पाप्मना मा 

मन्तर्षहि तेजसो यक्षसो पाऽन्तर्पेही" प्यनेन मन्त्रेण । उपानह 'श्रतिष्ठ 
स्थो ज्िश्वतो मा पातत" मिस्यनेन मन्तरेण । उपानहौ पादयोयुगपत् । 
"विश्वाभ्यो मा नाष्ट्(भ्यस्परिपाहि स्ेतइर्यनेन मन्त्रेण वैणवं 
दण्डमादत्ते । जमिपेकादि दण्डदानान्तं स्नानकत्त करोति नाचायेः । 

इति भ्रीपभरथमश्खेयरापटृष्णविराचेते पर स्करग्रहयभूत्रवि- 
वरणे संस्कारगणपतो सपावतेनप्रयो गः । 

सपमा काण्डंका। 

स्नातस्य यमान्वक्ष्यामः कामादितरोनूत्पगीतवादि 
त्राणि न कुयोन्न च गच्छेत्कामन्तु गायति वैव मीति 
वा रमत इति श्रुनद्यपरं क्षमे नक्तं ग्रामान्तरं न गच्छेन्न 
च धावेदुद्पानावक्चणन्क्षारोहणफलप्रपतनसमन्धिसप 
णविषृतस्नानविषमलङ्नद्युक्टवदनसन्ध्यादित्पपेश्षण 
नरक्षणानि न कर्थान्न ह वै स्नात्वा भिक्चेतापदह 
स्नात्वा भिक्षां जयतीति श्रुतेवषत्यप्रातरतो त्रजेदयम्ते 
चञ्ः वचाप्मानमपहनदित्यष्ध्वात्मान नावेच्तेताजात 

लोम्नी विपुकष्षीः षण्ढं च नोपह सद्भि विजन्येति 
ब्रात्सककुलमिति नक्कुलं मगारमित्त कपारु मणिधनु 
रिततीन्द्रधनुग। धयरन्त। परस्मे नाचश्ीतोवरापामनन्त 
हिनायां सुमावुल्सपस्नि्ठत्न मृचपुरीष कुयात्स्वयं प्रह. 
णन करान गुदं प्रभजीत विकृत घासो नाच्छाद्यीन 
टृदव्रतो वधल; स्यात्सकत आत्मानं गोपायेटस्वेषां 
मित्रमिव दुक्रियमध्येषवमाणः॥ ७ ॥ 
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(“स्नातस्य यपान्वक्ष्याप” इति सुत्रम् । स्नातस्य त्रह्मचयात्समा- 
वृत्तस्य त्रैव्णिकृस्य यमान् नियमान् वक्ष्यामः । जघिकारसूत्रमतत् । तेपु 

स्नातक)ऽधिक्रियते ““कामादितरः'इति सूत्रम् । कामादिच्छातः स्नानः 
सम्बन्धद्यन्यः शूद्रोऽमिधायते | स हि ग्नातको भवति । एवं सति इच्छया 

शुद्रस्यापि यमप्वधिकारो भवति । तानाह 'नरृप्यगीतवादत्राणिन 
कुर्यान्न च गच्छत्'!इति सूत्रम् । नस्यं गीतं च वादित्रं च नूप्यमीतव।. 
दित्राणि तानि स्ववं न कुयीत् । भन्येः क्रियमाणानि नृ्यादीनि द्रष्टु श्रोतु 

वा न गच्छत् । कामन्तु गातमिति सूत्रम् । तु पुनः काममिच्छय। 

गीतं गाने स्वयं कुयात् । भन्ये क्रियणाणं द्रष्टुं श्रोतुं च गच्छेत् | 
कर्मण्यो पयिकत।द् गतस्य । हर्यते हि अदवमेध गानं “ब्राह्मणोऽ. 
न्यां गायति राजन्याऽन्यामू"इति | नचाक्रियमाणं शक्यते गातुिति । 
“गायति वैव गीति घा रमन इति श्ुत्पर'"मिति त्रम् । अपर 
उखासम्मरणकाण्डे वचनमस्ति । '^तर्मादुहैतथ्ः सवे: कृत्स्नो मन्यते 
गायति वेव गते वा रमते'"इति । अपरग्रहणाच्च पूुवैःयायपराप्तमभि- 
हितम् । एवं च यत्रापिपु नवैचनेन देवता्रतरप्यगीतादिकं विहितं तत्रापि 
र ह्यणादिभिः कायमेव, विषिते निष्धाप्रवृतेः। “क्षमे नक्त ग्रापान्तरंन 

गरछत्'!हति सूत्रम् 1 क्षम सति रात्रा प्रामान्तरं अन्यग्रामं न गच्छत् । 
मापदि तु रात्रावपि गच्छत् । न च धावेत् इति सूत्रम् । क्षम 
स्यनुवतते । क्षमे सति न चघावेत कितु शघ्र गच्छेत् | “उदषाना- 

वेक्षणव्ृक्षाराहण्फरप्रपतनसान्धसपणविघ्रतस्नान{विषर१ट ह्ुनशुद् 
वदन सन्ध्यादत्यप्रक्षममक्षणान न उुयात् दते सूत्रम् । उद- 

पानस्य कूपस्यवेक्षणं उपरि रिथत्वाऽषोमु खी मूयावलाक्नम् । आब्रादिवृ- 

्षस्य।रोहणम् | उपरिगमनम् | फरानामाम्रादीनां प्रपतने त्रोटनम् । 
सन्पे। सर्ध्यासमये सपणमध्वगमनम् । सन्धिः कुद्वारं वा तत्र॒ सपणम् | 

सषगतादिरक्षणं वा । विकृतेन नग्नेन स्नानम् । विषस्य परवतदे; उध्वेगमनं 

प॑तगतदिलद्वनमतिक्रमणं वा । शु्कवदनमश्छीलमाषणम । तत् त्रिविधं 

लज्जाकरम् दुःखकरम् भमङ्गलमूचकं च । सन्ध्या दि्यप्रक्षणं सन्ध्या 
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सू्वेक्षणम् । 
नेक्षितादिष्यद्चुधन्तं नास्तं यन्तं कदाचन । 
नोपस्पृष्टं न वारिस्थ न मध्यं नमसो गतम् ॥ इति । 

भक्षणं सिद्धान्नस्येव । उद्पानावेक्षणादि वजयेत । तत्र भेक्षणपर 
तिषेषे परव्यक्षमेव वचनमस्ती्याह "नहे स्नालखरा भिक्ितापहवे 
रनात्वा भिक्षां जयतीति श्रुते" हति सूत्रम्। स्नात्वा समाक्षप्ये न भिक्षेत । 
यतः स्नालखा भिक्षां मपजयति अपाकरोति | “ह 3” इतिनिपातसषुदायो 

निश्वयाथः } अत्रयो दृष्टाः विषयपरतिषेषस्तत्र दृष्टाैत्वदिवाकरणे 
राते प्रतिषेधविधानसाम्यीददृष्टाथेताऽप्यनुमीयते । “वषत्यप्रवृतो 

व्रनदयम्पे वजः पापानपवहनदिति"?इति त्रम् । पजन्ये वष 
ति भग्रावृततः अनाच्छादित एव वजत् गच्छेत । “अयं मे बज्नइति 
पन्त्रेण। मन्त्रा्भेः-जरुकणद्ूपो वजो मम पाप्मानं अषहनत् अहन्तु । 
("अप्स्वात्मानं नावेक्षित'"इति सूत्रम् । पयु जठे भात्मानं स्वशरीरं 
न पद्येत्। “नभजातखोख्ीं वपुष २४ षण्ड च नोपहसेत्"ईति सूतम् । 
तमयेऽप्यनुखन्नलाम्नीं अजातानि लोपानि वप्याः सेयमजातलेम्नी ठम् । 
विपु कूच्चोदिना पुरुषकूति खियं, षण्डः प्रपिद्धः ¦ एतानि नोपहसेत् 

न।भिगच्छेत् । उपदहासशब्देनामिगमनसुच्यते । “'गरभिंणीं विजन्पेति 
त्रयारप्कुरमिति नङ्क भगाङमिति कपारं मणिधनुरिर्तान्द्रध 
नुग। धयन्ती प्रस्म नाचक्षतः "हति सूत्रम् । गमिर्णीं गुविर्ण। विजन्यवि 

पयौयशृव्देन वदेत् , न गर्भिणीमिति । उत्तरत्रप्यवमव योज्यम् । सकुलं 

हति नकुं बयत । भगाटमिति कपा खरं त्रयात् । मगिघनुरिति 
इन्द्रधनुत्रेयात् । परस्य गां सुरभिं षयन्तीं वतप पापयन्तीं परस्मे भन्यस्मे 

स्वामिने वा नारक्चीत न कथयत् | "उुतरेगायामनन्ताहतायाम्भ् 

म।वुरसर्पीरितष्न मूत्रपुरीषे कु योप" इतिसुत्रम् । उवैरा्यां सस्ववर्या 
मूमौ तृणिरनन्तीहतायां केवलायां च मूत्रस्य पुरीषस्य वा उत्सग न कुर्यात्| 
किं च तिष्ठन् उध्वः सन् न कुयात् । तथात्खषन् उरप्लवमानः सन्न 
कुयात् | “स्वयं प्ररीर्णन कष्ेन गुदं प्रपूजीतः"हतिपुत्रम् । आसनः 



कि 

दतायकाणड सप्तमा कण्डिका) ७ ९१ 

पयह्नमन्तरेण स्वयमेव प्रशीर्ेन छिन्नेन दारशकरेन गुदं प्रपीत प्रो. 
ञ्छेत् परिमाजभत् । ततः शोच क्यात् । (वरिङकनं वामो नाच्छ 
द्यौत् “ईति सूत्रम् । विकृतं मीस्यादिना विकारमापादितं वन्नं न परि. 
दधीत} भत्र न कषायप्रतिषेधः -“कषायरक्तन्तु प्रत्स्यत" इति 
भाण्यरकरः । ̂ “दढनव्रत वधत्रः स्या"दिति सूत्रम् । ददं व्रतं सङ्क 
र्पो यस्य स दृढव्रतः स्याद्धवत् । तथा वधात् घातादाप्माने परंच 
त्रायते रक्षतीति वधत्र; स्यात्। 'स्र््रैवां मित्रप" "इति पूरम् । सर्वषां 
स्वेषां परेषां च मित्रमिव सखव सर्वपु सुहृदिव हतक भवेत् । «मत्र 
वा ब्राह्मण हति श्रुतः । 
इति श्रीप्रथमशाखीयरामङृष्ण विरचिते प।रस्करणगृ्यमूतरविषरणे 

सेस्कारगणपतो दितीयकण्ड सप्तपी कण्डिका ॥ ७ ॥ 
रि 1 क्क ५ | 

अष्टमी कण्डिका | 

तिस्रो रान्नीवतं चरदमाणण्सःरयस्ण्मयपा्या खीद्य. 
द्रहवकृष्णककुनिद्युनां चादकरानमसम्भाषघण च तैः शव- 
लयुद्रश्यतकान्नानि च नाद्यान्मूत्रपुरीपे छरीवन चात्तपेन 
कुथारस्लुयाचात्मान नान्तदधीत ततेनाद्काधान्डुःजीता- 
वञ्यात्य रज्र भाजन; सतन्यवदुनमव वा दाता 

प्थातपादीनि कुयात्प्रवग्यवों शत् ॥ ८॥ 
स्नातस्य समावतंनप्रभृति यवद्रहस्थ्यं घममौनभिधाय अघुना 

तस्येव समावतंनमारस्य त्रिरात्रं व्रतमाह “धतिस्लो रात्रीवरैतं चरेत्इति 
सूत्रम् | वक्ष्यमाणं त्रत तिस्रः त्रिप्श्या रात्रीः अहोरात्राणि चरेदनुतिषठत् । 
''अमप्।सहयमृण्पयपायीः? इति सूत्रम् । * ।समदनात।त्यवशीलो माश 
न मासाशी भर्मापाश्ची मृन्मयेन मूत्रेण पिबतीत्यवंशारो मृन्मयः 

पायी न मृन्मयपायी भमृन्मयपायी स्यादिति रेषः। "लीयुद्ररवह्क- 

स्णवा्निशयुनां चादशनमषषम्भाषणं च तै"रेति सूत्रम् । सी नार 
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गु्रोऽन्त्यवणेः, शवः मृतशधरं, कष्णशङनिः काः, धा कुक्कुरः) 

एतेषं अदरोनं मवेत् । एतेः छयादिभिः सह भखम्माषणं च अवचन- 

व्यवहारः । अत्र यस्य येन यक् सम्भाषणं ताहङ् निषिद्ध्यते । (“शव 
शुद्रसूतकान्नानि च नाद्यात्! इति सूत्रम् । मरणानन्तरं करवि। रुन्ध वा 

जञातिमिथदचते तच्छवान्नम् | शूद्रस्य भोज्यान्नस्य नापितारेरनं शुदरान्नम् । 
परसवे सति अवाक् दशहात् यत ज्ञातीनामन्नन्ततेसुतकात्नम्। एतानि न।- 
धात् न भक्षयेत् । “मूत्रपुरीषे षएीवनं चाततपे न कु।५दिति सूत्रम । 
मूत्रं च पूरषश्च मूत्रपुरीषे एठीवने थत्य य॒खाष्वालादिव्यजनमेत 

त्रयं आतपे घम्म न कुयात् नात्छजत् | “%ूयाचचारप्रानं नान्तदधात 

इति सूत्रम् । सृय।दादित्यादाहमानं खं छत्रादिनान्ताहटं न कुयात् | 

(^तप्नेनोद् कार्थान्करु्वी त” इति सूत्रम् । वप्तन जनो दकाथायुदकप्।- 
ध्याः शोचाचमनादिकाः करियाः कार्या! । ''अवन्योत्य रात्रो भोज 
नमिति सूत्रम् । रात्रो वज्योत्य दीौपोटकाधन्यतरेण भरकाशं $त। 

मोजनं कुयान् । ““सत्यवदनमेवर बरा"इति सूत्रम् । जथ वा सत्यमाष- 

णमेव कुर्यात्, नाधस्तननियमान् । “दीक्षितोऽप्यातपादीनि इयां 
सरवगरबशचेत्"” इति सूत्रम् । चेदि दीक्षितः सोमयागार्थं स्वीकृतदी 

क्षः प्रवग्यवान् प्रवग्ये; सोमयागाङ्गक्म विशेषः सोऽप्यास्तीति तथा तदा 
आतपादीनि (मूत्रपुरीषे श्ीषनं चातपे न कुयोदिव्यादीनि करेति । 
त्राम्यऽपि नियमा उच्यन्ते । याज्ञवस्क्यः- 

मादृपित्रतिथिभ्रातृजामिसम्बन्धिमातुरेः । 
वृद्ध्जाकातुराचायेते्यसभित गान्धेः ॥ 
ति र्पुरोहितापत्यभायादाससनाभिमिः। 
विवादं बजेपिस्वा तु सर्वाह्ोकञ्जयेदुश्ही ॥ 

एते; सह विवादवमेने कारणमाह मनुः- 
आचाया ब्रह्मराक्रेशषः प्राजापत्यः पिता प्रथुः। 

अतिथिस्तिन््रखाकेगा दवलाकप्य चल्िजः ॥ 
जामय)ऽप्परसां टके मेददेवस्य बन्धवा; । 
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सम्बन्धिनो ह्यपां छोर पृथिव्यां मात्रपातुराः ॥ 
आकक्षास्तु विञेया ब।कबृद्धकृशातुराः । 
भ्राता शेष्ठः समः पित्रा भायां पुत्रः सिषा ततुः ॥ 
छया स्वा दासवगस्तु दुहिता कृपणः परः| 
त्मदतरधिक्षिपः सदहेतापस्वरः सदा ॥ इति । 

पेटीनसिः-“'मत्तपरमत्तोन्पततेः सह सम्भाषणं न कुर्वीति न 
परच्ियं रहमि सम्म पेते'"ति। मत्ते मदनीयद्रव्येण, प्रमत्तो प्रहवेशा. 
दिना , उन्मत्तो वाय्वाहिना । सांस्यायनगृह्य-“प्रतिकोदक्यां न 
वदेत्" इति । गोतमः-- “न म्टच्छानुच्यधा्मिकेः सह सम्भाषेत 
सम्भाष्य पृष्यकृता पनसा ष्यायेद्ाह्यणेन सह सम्भाषेत" 
ति। महामारते-- | | , 

सम्पन्न मानने ब्रूयात्पानौये तपणं तथा । 
सुश्रुतं पायमे ब्रूयाद्यवाग्वां कृसरे तथा ॥ 
महात्मनां च यु्चानि न वक्तव्यानि कर्हि चित् | 
त्वड्ारं नापपेयं च ्येष्ठानां परिषजयेव् ॥ 

. अधराणां सपरानानाञुभयेषां न इष्यति ॥ 
नारदाऽपि- 

गुरोऽ्येष्ुकर्त्रस्य मातुश्यध्रस्य चात्मनः , 
आयुःकापाो न गहीयानापातिङृपणस्य च ॥ 

वसिष्ठः “"नावृता यङ्ग गच्छेधदि गच्छेलदक्षिणं पुनरात्रनेः. 
दिति । नावरतोऽनिमन्तितः । | 

रौ विप्रो विप्रम्नि च दम्पत्योः स्वामिनोस्तथा 
अन्तरेण न गन्तव्यं हरस्य वृषभस्य च॥ 

वेटीनसिरपि-- “न गोब्राह्यणागन्यन्तरे व्यवेय।दनुङ्गाताऽय 
वा व्रजेदिति । भथानाक्रमणीयानि । तत्र मनुः- 

देवतानां पुरो राकः स्नातकाचाधयोस्तथा । 
नाक्रामेत्कामतह्छरायां बध्रणो दीक्षितस्य च ॥ 
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वभ्रुः कपिलः । याज्ञवस्वयाऽपि- 

देवतिवकस्नातक्षाचायेराज्नां छायां परक्धियाः । 
नाक्रमिद्रक्तविण्ूत्रहीवनोदरतेनानि च + 

विष्णुपुरण- 
पृञ्यदेवध्वजस्यो तिश्छायां नातिक्रमद्ुधः ॥ 

देवीपुराणे . 
नच गोः प्रहूताया विहवत्तरछौजनस्य च। 
न युखेन धमेदभरि न खङ्ग रङ्पेत्तथा ॥ इति । 

यज्ञवखयः-- 
पादो प्रतापयेन्नप्नो न चेनममिकह्ुयेत् ॥ , 

यमः-- 
स्वान्तु नाक्रामयर्छायां करीबेन पतितेन वा । 
चाण्ठाठेन द्विषद्धिश्च नित्यं रोगान्वितिन अआ ॥ 

सथानधिषठेयनि । तत्र मनुः-- 

मध्यन्दिनिऽपेरात्रे च श्राद्धं युक्त्वा च सामिषम् 
सन्ध्ययोरुभयोधेव न सेत्रेत चतुष्पथम् ॥ 
उद्रतनमधःस्नान विण्मूत्र रक्तम॑व च। 
वेप्मनिषमूतव।तानि न।धितिषठत कामतः ॥ 
वरिणी नोपसेवेत साहाय्यं नेव बेरिणः। 
अधार्मिकं तस्करं च प्रस्येव च योषितम् ॥ 

दद्रततने विहेपनम् , अधःस्नानं स्नानादधः पतितं जक्म् । निष्ठयूत 
उद् गी एूत्कारादि । विष्णुः- “न चतुष्पथमधितिष्ेत न रात्रो रक्ष- 
मूके शुन्याद्यं न पणे न वधेनागारभू” । तृणं तृणक्ूटः । मासनाः 
थतु न निषेधः | मनुः- 

तृणानि भुमिर्दक वाक्चतुर्था च सूनृता | 
एतान्यपि सतां गेहे नोच्छिन्ते कदाचन ॥ 

भ।सनतेन तस्व विधानात । रद्धः-'“नोद्धतङ्कहकेः परैकत्र 



~ किः 

दितीयक्राण्डे अष्टमी कण्डक। । ७१७ 

[कृ क (५ 

तिष्ठेत्” उद्धतो भविनीतः | कुदकः वश्ीकरणादिनिष्ठः । हारीतः-- 
५“आतवपनापमाजेनापस्नानतुष मस्मास्थिकपाटपश्चयन्नाधिति- 

रित्") । आवपन गोण्यादि भाण्डम् । अपमाजेनं सम्भाजेनी । कषा- 
रप्तश्वयः खरसमूहः । याज्ञवर्यः-- 

विरुद्धं षजेयेत्कमं पेतपूमं नदीतरम् । 
केर भस्मतुषङ्ग र कषादेषु च संस्थितिम् ॥ 

विरुद्धं भार्पाचारविद्धम् । तथा च माकंण्डेयः-- 
म्ठेर्छमाष। न वक्तव्या स्केच्छेषं न कारयेत् । 
नापवरृतमुखः याद स्यं ज॒म्भां तयेव च ॥ 
पानीयस्य क्रेया नक्तं न कायां भूतिमिच्छता | 
शुषवातं नखप्रा्बुस्नानवस्रपरोद कम् ॥ 
माजेनीरेणुकेशाम्बु हन्ति पुण्यं पुराकृतम् ॥ इति । 

करिय। स्नानाहरणादि। षटोदकं स्नानषटावशिष्टम् । चातातपः- 

अज।पिरेणुस्स्पशदाु रक्षमीश्च दीयते । 
रवकाकोषएूखराटृकशुकरग्रामपक्षिणाम् ॥ इति । 

विष्णुः-न संहताभ्यां पाणिभ्यां शिर उद्रश्च कण्डूयेः" 
दिति । याज्वस्क्यः । [ 

नेप्तताके ननश्रांखीन च ससपृष्मभुनाम् | 
न च मूत्रं पुरीषे वा नाशु राहुतारकाः ॥ इति । 

मदः - (१ ९ @ ० [) क [+ । 

नारनायद्धयया साध् ननामक्षत च।इनतमम् । 

घुतां जुम्भमाणाञ्च न चासीनां यथासुखम् ॥ 

नाञ्जयन्ती स्वके नेतरे न चाभ्यक्तामनारताम् | 
न पर्येस्चवन्तीं च तेजस्कामो द्विजोत्तमः ॥ इति । 

माकंण्डेगपुराणे- [ता 
दवतापिवृसच्छ।स्षय ह सत्याद नन्दकः । 

कत्वा स्पेनमा शुदूध्येतकावराकनात्॥ 
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अवरोक्य तथोदक्यामन्त्यजं पतितं रदम् । 
विधमेमूतिकापण्डविवन्नारपावसायिनः ॥ 
पृगनियतकोधिव परदारर्तस्तथा । 
एतदेव हि कतेग्यं प्राज्ञैः शोधन मात्मनः ॥ 

स्कन्दे- 9 ` ड स [क [० 

छरतपघ्ं मानवं दष्टा नरकेष्वपि इत्सितम् । 
लुध्यथं देवि ! दष्टव्पाः सोमानकदिवाकरा; ॥ इति । 

सोमादीनां यथासम्भवं विकल्पः | अथेषां प्रायश्चित्तानि । मनुः- 
वेदोदितानां नित्यानां क्मेणां समतिक्रमे | 
स्नातकव्रतरोपे तु प्रायधित्तममोजनम् ॥ 

इदं प्रायश्ित्तं ब्राह्मणक्षत्रिययोाः । तथा च हरदत्तः- 

स्नातकवतकोपे तु प्रायश्चित्तं विधीयते। 
राजव्राह्मणयोरेव नेतरेषां कथश्चन ॥ 

एषां च स्नातकषममाणं गृहस्थादिसाधारण्यमवगन्तम्यम् । 

इति श्रीभथमश्चाखी यर।मढृष्णविरचिते पारस्करणरह्यप््रविवरणे 
सस्कारगणपतो अष्टमी कण्डिका ॥ 

च, = कि (0, अश्र प्रसङ्गतः सषोचस्नानसन्ध्यातपणदेव।र्चनवेश्वदे वविधिङरयते 
तत्र याज्ञवस्यः- 

उपनीय गुरुः शिष्यं महाव्याहूति एवेकम् । 
बेदमध्य।पयदनं शोचा चारश्च शिक्षयेत् ॥ 

तत्रादौ शौचविधिमाह । तत्र- 
ब्रह्य मुहूतं चार्थाय चिन्तयदारपनो हितम् ॥ 

इति याज्ञवल्कयादिवचनदाःमचिन्तनं विधातम्यम् । तथा च मनुः 

ब्राह्म युहृतं चोत्थाय धमाथ चानुचिन्तयेत् । 
कायक श्च तन्मृखान्वेदतच्वायेम्रब च ॥ 
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घमप्रवृत्तावपि-- 
उषःकाे पथुत्थाय चिन्तयेदात्मनो हिषम् । 
स्पृत्वा नारायण देवं स्तोत्रण्यपि च सञ्नपे् ॥ 

अत्र ब्राह्मो मुदूतैः सूर्योदयालनागुपान्यो मुहूत; । वत्र गर्गः-- 
नाडिकाः षटूपञचाश्षसातस्तेकापि शोऽकणः 
उषकारोऽषटपञ्च(शच्छेषः पूर्योदयः स्मृतः 

तथा च मनुः 

रात्रस्तु पश्चिमो यामो मुहर्तो ब्राह्म उच्यते ॥ इति । 
व्यासः- 

प्रातः स्मरामि मवमीतिपरहातश्ान्त्ये नारायणं गरडवाहनमज योनिम् 
ग्राहाभि भूतवरवारणुक्तिहेतं चक्रायुधं तरुणव।रिजपज्नेत्रम् ॥ 
मरतनेमामि मनसा वचसा च मूष्ना पादारविन्दयुगक परमस्य पुंसः, 
नारायणस्य नरक।णेवतारणस्य पारायणप्रवणविप्रपरायणस्य ॥ 
भातमेजामि भजतामभयङ्करं तं प्रार् प्वेजन्मकृतप।पमय।पहन्त्यं । 
यो ् राहवक्रपतिताड्प्रगजेन्द्रपोरं चोकमरणाशमकराद्धूतशहु वक्रः ॥ 

श्ोकत्रयपिदं पुण्यं प्रतिः प्रातः पटेन्नरः। 
लो कत्रयगुरुस्तस्मे दय्याद।त्पदं हरिः ॥ 

सन्यानपि स्मृध्युक्तान् पित्वा मूमि प्राथयेत् । तत्र मन्त्रः- 

सथ्रुद्रवसने ! देवि ¡ पवेतस्तनपण्डिते ! । 
विष्णुपनि | नपस्तुभ्यं पादस्पशं क्षमख मे॥ इति । ,, 

अथे मूत्रपुरीषेसगः । विधानपारिजति पराशरः- 
ततः प्रातः सपुस्थाय इयाद्वण्मूत्रपेव च । 
नेत्ररयापिषुनिन्षेपमतीत्य(भ्ययधिकं युवः ॥ 

तथा चापस्तम्बः--“ममूत्रपुर।ष इयादक्षिण। देति दक्षिणा 
प्रावा गह्!ति । दक्षिणापरा नक्ता । पराशरः - 

अन्तध।य तृणभूमि जरः प्रष्ूत्य बाप्पा, 
3. देप 

वाचं नियम्य यत्नेन बनोच्छू्ापवर्जितः 

बक ब्त कषक 
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कुशादिव्यतिरिक्तैः । तथा च हारीतः - 
भमति मेथुने चैव भरस्तव दन्तधावने । 
स्नाने भोजनकारे च षटघु भानं विधीयते ॥ 

शाङ्धयनगृद्यम्--“यय्वावस्ो यज्गापवीते कणे एता मूत्र 
पुरीषो्सगं ङयो""दिति । कर्णोऽत्र दक्षिणः | विघानपारिजति- 

कुत्वा यज्ञोप गीतन्तु पृषतः कण्डरृम्बितम् । 
विण्मूत्रन्तु शृ इयात्कणेस्थः परथमाश्रमी ॥ 

विशेषमाह संमरहे- - 

मूत्रे त॒ दक्षिणे कणे पुरीषे वामकणके । 
 धारयेद्ह्मूत्रन्तु पेथुने ह्यपबीतवत् ॥ 

मनुः-- 
मूत्रोचच।रसयुरसगं दिवा ङय।दुदङ्गुखः 
दक्षिणाभिमुखो रत्र सन्ध्ययोश्च यथा दिवा॥ 
छायायामन्धकारे घा रात्रावहनि वा द्विनः 
यथासुखष्खः इयाल्ाणवाधाभयेषु च ॥ 

शङ्खः-- 
तजनीं रप्यसयुक्तां ब्रह्मग्रन्थियुतां शिखाम् । 
भोजने पेथुने मूत्रे षन्डच्हेण शुद्धयति ॥ 

मथ वउ्येदेशानाह मलः - 
न मूत्रं पथि कुवीत न भस्मनि न गोत्रे । 
न फाछ्कृषटे न जके न वित्यां न च पर्वते ॥ 
न जीणेदवायतने न बरमीके न श्राद्ररे । 
न पसस्वेषु गर्तेषु न गच्छक्नापि च स्थितः ॥ 
वायम्निविप्रमादित्यम१ परयेस्तयेव च ॥ 

नादो विशेषमाह स्तो- 
दश हस्तान्परित्यश्य मूत्रं षां काशये । 
शतहस्तं पुरीषं तु तीथं नां चतुगणम् ॥ 
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तथापडृष्य विण्मूत्रं काष्रोष्टुवणादिना ॥ 
इतिपरिग्र्टगुदशिज्गो गृहीतशिशनश्वोततष्ठेत् । मनुः - 

रण्येऽनुदके रात्रो चोरब्याघ्राकुरे पथि । 
कृत्वा मूत्रपुरीषे च द्रव्यहस्तो न दुष्यति ॥ 

इति मूत्रपुरीषोत्छगेविधिः । अथ शोचम् । दक्षः-- ` 
शौचे यत्नः सदा कायः शोचमूरो द्विनोत्तमः । 
दोच।चार विहीनस्य समस्ता निष्फकाः क्रियाः ॥ 

भन्यच-- 
मूत्र तखा षिना शोच कच्छं बद्ध्वा द्विजापमः । 
कथितो मूत्रला च प मृष्टो नरकं व्रजेत् ॥ 

स्मृव्यथंसार- 

शोचन्त दिविषं प्रोक्तं बाह्मपाभ्यन्तरं तथा। 
एञ्ज राभ्यां स्मृतं बष्ठं भवशुद्धिस्तथान्तरम् ॥ 

तत्र देवतागृहवारमीकमूषकोरकरादिमद्धिनां मृद मुदुधूतोदकं चादा- 
य व्यत उदङ्मुखो दिवा शचं कुर्यात् । रात्रो चदक्षिणासुखः । तद- 
प्युदपात्र मलमूत्रोप्सजनसमये हस्ते न षयेम् । गौतमः-- 

करस्थ।दकपात्रस्तु विण्मूत्रं कुरुते यदि । 
तज्जलं मूत्रसदश्च सुरापानेन तत्तमम् ॥ 

घममप्रवृत्तो- 5 
अन्ते देवग्रहे वरमीके मुषकस्थठे | 
कृतशोचावरिष्ा च न ग्राह्य; पश्च मृत्तिकाः ॥ 
पङमूत्रसमीपे वा वृक्षमूरुस्थिता च था | ̀ 
वापीकूपतड गेषु न ग्राह्याः पञ्चपरत्तिकाः ॥ 
आहरेन्परच्तिकां विप्रः इरथासरेदङ्य्याः। 

शुद्धदेशं तु सवीक्ष्य शङेर।इमविवजितम् ॥ 
अमावे षद् उक्ताया यस्मिन्देशे तुया भवेत्| 
तया शौचं भकुवीत द्विजो 'मृत्तिकथाऽपि च ॥ 

घु० सख० ९६ 
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आद्रमलकमात्रा तु भूत्रशोे तु गर्तिक। । 
त्रिपवेपूरमात्रा वा मूत्रशौचे तु मृतिका ॥ 

ोनकः- 

एका त॒ मृत्तिका लिङ्ग तिकः सब्पकरे प्रदः । 
करट्रये मह्य स्यान्पृखमाणमिहोस्यते ॥ 
मूतराततु द्वियुणं युके पेथुने तरिगुणं स्मरथ । 
हिङ्कशोचभिदं रक्तं गुदशोचमथोच्यते ॥ 

विज्ञनेइवर- 
क्वि, [ [ रिङ्गशौचं परा काय गुदक्षीचं ततः स्पृतम् ॥ 

इति वचनाटिङ्गशोचानन्तरं गुदशोचम् । 
पञ्चापाने मदः स्षप्याः करे वामे दश्च स्मृताः| 
हस्तयोः सप्त दातव्याः पुरीषे पृखमाणक्रम् ॥ 
अधप्रतिमात्रा स्यात्तदर्धं तु ततः परम् । 
गुद शेचमिति भक्तं एादश्ोचमथोच्यते ॥ 

विधानपारिजते - 

एकेकं पादयोदव्ाद्धस्तयोरिं ्शाचपत्। 
एतच्छौचं ग्रहस्थानां द्विगुणं ब्रह्मचारिणाम् ॥ 
त्रिगुणं स्याद्रनस्थानां यतीनां च चतुगुणम् । 
यदिवा विदितं शौच तदधं निवि कीर्तितम् ॥ 
तद्धंमातुरे प्रोक्तपातुरस्य।धंमध्वनि । 
स्रीशुद्रयोरधमानं शचं भक्तं मनीषिभिः ॥ 
छ्रीगुद्रादेरशक्तानां बाङानां चोपनीतिनाम् । 
गन्धरेपक्षयकरं शौचं ुयादतद्धितः ॥ 
गङ्खातोयेन रसनेन मृद्धरेश्च नगोपतरैः | 
आमरृत्याराचरन् श्रोचं मवदुषटो न शुध्यति \ 

इति स्मूतेमोवशुद्धिरप्यपेक्षिता । भत्रोक्तसंस्यानियमातिक्रमे सति 
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परायश्चित्तयुक्त स्मतिरस्नावस्याम्- 
गायत्यष्टसत चेव भाणायापत्रयं तथा| 
प्रायधित्तमिदं परोक्तं नियमातिक्रमे सति ॥ 

काचद्विष्णुस्मरणमेवोक्तम् । अनुदकमत्रकरणे सचेरं स्नानं व्या 
ह[तहामश्चात प्रायाश्वत्तद््यामति, प्रयागपारजात उक्तम् । तत अआचम 

नात्पाग्वामभाये गण्डूषान् क्षिपेत् । तदुक्तमाचारपदीपे- 
मूत्रे पुरीषे युक्स्यन्त रेतःपरस्लवणे तथा । 
चतुरष्द्िषट््य्टगण्ट्पेः शुद्धते कमात् ॥ 
पुरतः सवेदेवाश्च दक्षिणे पितरस्तथा | 
षयः सवेतः पृष्ठ वाम गण्डूषमुस्सनेत् ॥ 

इति शौचविधिः । 
जथाचपनम् । 

तल्िविधम्-्रोताचमनस्मात्तोचमनपोराणाचमनमेदात् ! तत्र भौ- 
ताचमनम् | पराशरः- - 

देव्याः पादैखिमिः पीत्वा अग्िङ्गेनवधा स्पृशेव । 
पुनर््याहृतिगायत्या भिरोषन्त्ररिषा स्परशेत् ॥ 

भल्हिङ्गके^“ रापो हि हेः"त्यादिभिलिमिः प्रतिपदः । 
थः करोति परयत्नेन भ्रौतमाचमनं द्विजः । 
अशुद्धात्माऽपि पापिष्ठः स पूतो नात्र संश्चयः॥ 

आश्वलायन ^दक्षिण उपवीतापविश्य हस्ताववनिशष्य त्रि 

राचामेदद्धिः परिमृञ्य सकृदुपर्पृ्य पच्छिरश्ुषी नासिके शरो. 
त्र इदयमाङभ्य सन्यपाणिषादं पराक्तति' । । 

सन्ध्यादो बह्मयज्ञे च हामे देवाचने तथा । 

श्रो तमेव दिजः कायपिति बांधायनो त्रवत् ॥ 

विधानपारिजात-- 
पराणमथ व। रातं श्रोत पाचनं तथा | 
तत्तत्कपमेणि कर्वन्ति यथेष्ट वा विधीयते ॥ 
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अथ स्मार्ताचमनम् । सूत्रोक्त"“भापागण्निति मन्तरेण | मथ पौ. 
राण।चमनं सष्दै-- 

केशवादित्रिभिः पीला द्र।भ्यां प्रक्षार्येकरे । 
्राभ्यापषोष्ठौ च सम्मृज्य द्राभ्यासुन्मालयेचतः ॥ 
तथा लतेकेन खानं ततः सङ्षणादिभिः ॥ 
उरध्वाहनासाक्षिकणांन्नभ्युरःस्कन्यकान्स्पृशेव् ॥ 
एवमाचमन कृतव। साक्षान्नारायणो भवेत् ॥ इति । 

अ।चमनधमांः भत्रिः-- धि । _ ^ 
ताच्रपात्रस्थितेवोपि तथा तायाक्यस्थितेः ॥ 
षीं ताचमनं विप्रस्ततः खानि समाठमेत् , 
तदरामि तु कुवीत पाजधारादकेने च ॥ 

तथा-- 
तावन्नोपस्पृरोद्धिमो यविद्वामेन न स्पृशेत् । 
वामे दि द्र(दशचादिया वरुणस्त्िद शेश्वरः ॥ 
वततन्ते सवेदा यस्मात्तस्माद्रामेन संस्पृशेत् 
शुद्राहूतैस्तु नाचारेन्ञेव पाण्याहतेरपि ॥ 

मनुः-- 
कास्येनायसपत्रेण त्रपुसीसकपित्तेः । 
आचान्तः श्रतङृस्व।ऽपि न कदाचन श्युद्धति ॥ 
पादशेषं पीतशेषं शोचशेषे च यजजङम् । 
तञजकं रुषिरेस्तुस्यं पयेपरिकरणं विना ॥ 

पयेगनिकरणमप्यसम्भवे दद्रष्टभ्यम् । अथ द्विराचमननिमिक्तानि । 
मज्वह्कयः-- _  _ 1 

स्नात्वा पतव! घते सुप्र युक्ला रथ्योपसषणे । 
आचान्तः पुनराचामेद्रासोऽपि परिधाय च॥ 

साचारदीपे यमः-- 
भोजने शयने दाने उच्चारे च प्रतिग्रहे । 
सन्ध्यात्रयास्बुदाने च पूं पथाद्विराचमेत् ॥ 



 . 
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| 

सपित्राचमने विशेष! । माकंण्डेयः- 
सपवित्रेण हस्तेन ङयोदाचमनक्रियाम् । 
नोच्छिष्टं तत्पविव्रन्तु शक्तो्छषएं तु वजेयेत् 

सपवित्रघवं दक्षिणहस्तस्य ज्ञेयम् । कात्यायनः- 
स्ये पाणो डुशान्छृत्वा दाक्षिण सपवित्रकः ॥ 

इत्याचमनिषिः । अथ दन्तधावनम् । दक्षः - 

पुखे पथुपिते निरस्यं भवत्यप्रयतो नरः| 
तदाप्रकाष्ठं शुष्कं वा मक्षयेदन्तधावनम् ॥ 

गगः- 

दशाङ्गुलं तु विप्राणां क्षत्रियाणां नवङ्खलम् | 
अष्टङ्कं तु वेश्यानां शुद्राणां सप्र सम्मितम् 
चतुरङ्कुकमानेन नारीणां विपिरुर्यते ॥ 

विष्णुः-- ® _ & | र ५ 

कण्टकी खृततथं द्दशाङ्ुकमत्रणष । 
कनिष्ठिकाग्रवतसयुं पवोषे़तङ्ूचकम् ॥ 

स्त्यन्तर्-- 

खरिदश्च करञ्जश्च कदम्बश्च वरस्तथा । 
तिन्तिणी वेणुपृष्श् ह्यो निम्बस्तथेव च ॥ 
अपापां बिखश्च हयकशचोदुम्बरस्तथ। । 
एते प्रशस्ताः कथित। दन्तधावनकम्भसु ॥ 

अथ बभ्येकाष्ठादि माङण्डयः नि 
काविदारशषमीतारःटेष्पातक बिभीतकान् । 

। वजयेदन्तॐ!8 च गुग्गुट क्रमुक तथा ॥ ` 
समूव्थेसरि- _ = _ _ ॥ 

आसने शयने यने पादुके दन्तधावने । 
पाडाशाश्वत्थफो व्यो सवेङुस्सितकषेसु ॥ 
अङामे दन्तकाष्ठानां निषिद्धायां तिथौ तथा | 
अपां द्रादक्षगण्दरषैविदद्लादन्तधाषनम् ॥ 
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तृणपर्णैः सदा कुयांद मामेक्ादशीं विना । 
तयोरपि च कतेग्यं जम्बूनिम्बाश्नपट्वेः ॥ 

अथ निषिद्धातिथयः क ॥ 
चतुदेऽयष्मीदशेपूणिम।सङ्क्रमेषु च । 
नन्दा च नवम्यां च दन्तका विवजेयेत् ॥ 
उत्पत्तौ च विपत्तौ च मैथुने दन्तधाबने | 
अभ्यङ् यद् धिस्नाने तिधथिस्तात्काटिको स्पृता ॥ 

विधानपारिजाते- 
श्राद्धे यज्ञ च नियमे तथा प्रोपितभवेका । 

रजस्वला पूतिका च वन्लयेदन्तधावनष् ।! 
चम, 

श्राद्धे जन्मदिने चेव विवाहे जीणदूषिते। 
वते चेव प्रवासे च वजेयेदन्तधावनम् ॥ 

धमेपरवृत्ते- 
अङ्ग।रवालुकामिश्रमस्माङ्खलिनखेरपि ! 
इष्टकाडोष्टपापाणेने इुयोदन्तधावनम् ॥ 

दन्तकाम्रहणपन्त्रसतु- 
आयुषे यशो वचैः भजा; पशुवघ्ूनि च । 

ब्रह्म प्रज्ञां च मेधां च त्वन्नो देहि वनस्पते ! ॥ 
मक्षणमन्तरस्तु-““अॐअन्नाचाय व्यूह भ्र सोमो रजायमागमत् । 

समे मुखं भरमाक्ष्ते यश्चसा च भगेन च ¦ उदिते सू दन्तधावने 
दोषमाह-- _ ` | 

उदिते तु सदशं यः इयादन्तघावनम् । 
सविता भक्षितस्तेन पितृरवेशषस्य घातकः ॥ 

अथ स्नानसुच्रम् । 
थातो नित्यस्नानं नद्यादौ गद्धोमथकुशतिलस- 

मनस आहत्योद कान्तं गत्वा शुचो देशे स्थाप्य प्रक्षा- 
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ल्य पाणेपाद कुश्ापग्रदां वद्राश्िखी यन्ञोषकीत्याच- 
म्थोशदे ° दी नि तोधमामनू्पावत्तयेये ते रातामिति सुमि 
यान इत्यपोऽज्ञाटेनादाय दुर्मििपा इति देष्यं 
प्रति निषिञ्चत्करि बस्त्यूरू जङ्के चरणौ करौ मदा चिः 
लिः प्रक्षाल्याचस्य नमस्योदकमालमेदङ्ान मृदेदं वि. 
ष्णुरिति सुयाभिमुखो निमनज्ञेदा पोऽअस्मानिति स्नात्वो. 
दिदाभ्य इत्युन्मज्य निमज्ञ्योन्मञ्ज्याचम्य गोमयेन 
विलिम्पेन्मा नस्ताक इति तताऽिषिञ्चदिमम्मे वरुणेति 
चतखभिमाप उदुत्तमं खचन्त्ववमचेस्यन्ते ` चेतत्निम 
ञश्योन्भज्ञ्छाचस्य दभः पावयदापा हिष्राति तस्चभिरि- 
दमापा हविष्मतीर्हवीराप हनि कामभ्यामपो देवा हुपदा- 
दिव शान्ना देवारपाछरसमपा देकीः पुनन्तु मेति नव. 
भिधित्पतिम्मत्योड्ारेण ठपाहतिभिगांयन्या चाद्ावन्ते 
चान्तजलेऽच मघणं िरावत्तयेद् दपदादिवायङ्खोरिति 

वा तृचं प्राणायामं वा साशरसमोमिनि वा विष्णोषी 
स्मरणम् > ॥ 

भथ स्तानविधिः “अथातो नित्यस्नान'मिति सूत्रम् । अथे श्रौत. 
स्मात्तकरियाविषानानन्तरम् । अतो हेखवथे‡ | यतस्ता; क्रियाः स्नानपूर्विकाः 
भते हेतार्नि्यं सन्धोपाखनपश्चमहायज्ञादिनित्यक्रियानुष्ठानाषिकारसम्पा - 
दकतवन स्नानविधानमावरयकं विधाप्ये इति सूत्रे शेषः ¦ शिष्यद्ुद्धिसमाः 

धानाय प्रतिनज्ञाकरणम् | काम्यनैमित्तिकस्नानव्युदा सथं निव्यशब्दोपाद्ा. 
नम् । स्नान बहिःसवाङ्गजरप्तयोगः । शद्धः -- | 

अस्नातां हि पुमान्नाहों जपथिदहवन।दिषु । 
प्रातः स्नानं तदथन्तु नित्यस्नानषुदाहतम् ॥ 

योगियज्ञव्क्यः-- 
प्रातमध्याहयोः स्नान बानपस्थम्रहस्थयोः। 

यतेख्िषवणं प्रोक्त सकङच ब्रह्म चारिणः ॥ 
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ब्रह्मच।रिणः सकृत्स्नानमशक्तावेषयम् । 
स्नायास्प्रातश्च मध्याह ब्रह्मचारी तथा शृ्री॥ 

इतिविष्णुक्ते; । 

सप्ताहं प्रतिरस्नायी द्विजः शुद्रसवमाप्तुयात् । 
तस्माच्छुद्रखशुद्थं रवितारं समाचरेत् ॥ 

इदं त्रिकण्डिकाध्रू्रन्तु मध्याहुस्नानपरम् । यतः प्रातःस्नानं 

हीनम् । अत्र तु कात्यायन।चार्येस्िराहरणमुक्तम् , अतः मध्याह 
वेति । तथा च स्मृतिसमुच्चये ~~ 

प्रातःस्नाने न क्म्य कदाचित्तिकतपणम् । 
जरमध्ये स्थितः कुयोत्केवरं डुशवारिणा.॥ 

शोनकोऽपि- 
प्रातःस्नाने विशेषे।ऽयं तद्धि नैव तिरेयुतम् । 
नमित्तिकं च नित्यं च तिरेरेव विधीयते ॥ 

नन्यच्चं कत्यायनः- 

यथाऽहनि तथा प्रातनिस्यं स्नायादनाठरः ॥ 
इति वचनास्मातःस्नानेऽप्यस्य विधेः प्रप्त स्वयमेव सानिका. 

नं प्रातःस्नाने विस्तरनिषेषमपि वदति का्यायनः- 

अर्पलराद्धोमकाठस्य बहुस्वास्स्नानकमंगः । 
प्रातने ततुयात्स्नानं होमलोपो हि गदितः ॥ 

व्यासोऽपि. 
प्रातः सेक्षपतः स्नानं प्रौचाथन्तु तदिष्यते । 
विधिमन्त्रष्षपायुक्तं मध्याहे तु सविस्तरम् ॥ 
प्रातः संक्षेपतः स्नानं शेच।यन्तु तदिष्यते । 
मन्त्रस्तु विधिनिष्पायं मध्या तु सविस्तरम् ॥ 

अत्र प्रातःशृब्देनादयाद्पाक्तनाश्चतसखो नाञ्य उच्यन्ते “अह्ण. 
रविग्रस्तां प्राचीमवरोक्य स्नाया"दिति बोषायनोक्तेः । व्यासः - 

स्नानन्तु द्विविषं प्रातं घुरूयग)णपरभेदतः । 
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तयोस्तु वारुणं शल्यं तत्पुनः षड.बेधं मवेत् ॥ 
जरनिष्पायं वारुणम् । 

नित्यं नेमित्तिकं काम्यं क्रियाङ्गं मरुकषणम् । 
क्रियास्नानं तथा षटु षोढा स्नानं प्रकीर्तितम् ॥ 

तत्र प्रातःस्नानं नित्यम् । 

प्रातः समाचरत्स्नान तस्व नित्यपिति स्पृतम् ॥ 
इति मार्कण्डयोक्तेः । चन्द्रसूर्ेम्रहणादो सूतकादो यत्स्नानं 

तनैभित्तिकम् । 
भासवायसमानोरखरोष्रश्वानशुकरान् । 
अपेध्यानि च संस्पृश्य सव।सा जरपातिशेत् ॥ 

इ्याधपि नैमित्तिकमेव । 
पुष्येऽङके जन्मनक्षत्रे व्यतीपाते च वैधृत । 
अमायां च नदीस्नान पुनात्यासप्तमं कुटम् ॥ 

इ्यादुक्तं स्नानं काभ्यम्। धमंक्रियां कतु यसपूं स्नानं तक्ियाङ्गम् । 
मङापकषेणं नाप स्नानमभ्यज्घपू्वकम् । 
मरापकषणायेव प्रवृत्तिस्तत्र नान्यथा ॥ 

इत्यायुक्तं स्नाने मङापकषणम् | 
यत्तु तीथांदिषु स्नानं क्रियास्नानं प्रकीर्तितम् । 

भथ गेणस्नानं विविच्यते । याज्ञवरक्यः- 
मान्त्र भोम तथघ्नियं वायग्यं दिव्यम च । 
वारुणं मानसं चेव सप्त स्नानान्यतुक्रमात् ॥ 

एवमापदीमानि । तथा च जाबाङिः - 
अप्तापथ्याच्छरीरस्य देशकाराययपेक्षया । 
मन्त्रस्नानादितः षप् कविदिच्छन्ति श्ूरपः ॥ 
आपो दिष्ठादिमिमान्त्ं मृदारम्मश्च पार्थिवम् । 
मभ्नयं भस्मना स्नानं वायव्यं रजसा गवाम् ॥ 
आद्धेः सातपवष्यांभिः स्नानं तदिग्यमुच्यते । 

सु° स० ९७ 
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सारणं चावगाहश्च मानप्ं विष्णुचिन्तनम् ॥ 
सथिरस्कावगाहाशक्तो जाबालिः - 

अशिरस्कं भवेर्स्नानं स्नानाश्क्तौ तु कर्मिणाम् | 
आद्रेण वासपता बापि माजेनं कापिकं विदुः ॥ 
नह च्[भमास्तरतस्तायः प्रह्तवन्पूदूध्न सवतः । 

अनुकस्पमिदं स्नानं सचेपापहरन्शरृणाम् ॥ 
निप्यविधावेनधिकारिणमाह गोपीनार्थीये- 

न स्नानभाचरेद्क्ता नातुरो न प्रानिति । 
न षरासोभिः सहानच्चं नाविह्नते जराक्षये ॥ 

मोजनासम्भवातम्बूटादिभक्षणपतिषेषः-- | 
इषुरापः पथो मूकं ताम्बरुपापवं फलम् । 
भक्षयितापि बीत स्नानदानादिकाः क्रियाः ॥ 

इति स्परतिरक्तविषया । 

रनानाहस्तु निमित्तेन कृता तोयाबरगाहनम् । 
आचम्य प्रयतः पश्चास्स्नानं विधिवद! चरेत् ॥ 

© ^ ५, ५ णद, छ अस्पदयस्पशारिनिपिततनेप्यथः । तस्स्नानं कुत्र कतंव्यमित्यपेक्षा- 
यामाह “नादा इतिसूत्रम्। नदी भादिः प्रथमा मुरषा यस्य स्नान. 
धिकरणजराशयस्य भसो नचादिः तस्मिन् । अञ्जिमे जरश्षये स्ना 
यात् । तथा च गोपीनार्थय स्मृतिः- 

नदीसरिदषख।तगत्तभरस्लवणेषु च । 
सरस्पु बा ठृजिपषु श्वस्तं तीर्थं विक्षतः ॥ 
बहुतोयाघ्रु वापीषु दूपेष्वपि कदाचन ॥ इति मरीमिः। 

तत्र नदी भशोष्यसरिला क्षवन्ती । अन्यदपि नदहिक्षणं छन्दो- 
गपरिशे्टे-- 

धनुःपहल्ण्यष्टटो च गतिया न त्ते । 
कर @53 ¢ 

नं ता नदिन्दवहा गत्तास्त परङ(त्ताः॥ 
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धनुलंक्षणमाह । भादिध्यपुराणे-- 
अष्ट यूका यवे प्राहुरङ्कं तु यवाष्कम् । 
च तुवेशाङ्ु णहेस्तश्चतुहेस्तमितं धतुः ॥ इति । 

सरित्पुराणे प्रसिद्धा । देवनिरमितत्वेन प्रसिद्धो देवखातः। गतस्तु यो. 
जनमूमागपयप्रजलपवाहः । प्रस्वणं पर्वत दे! स्वतः प्रवृतो नि्गरः । 
परः उत्तराक्दण्डखातादिः । तीथं पुराणे परिद्धम् । हरिदरमाप्ये -- 

नदीषु देवखातेषु प्रातः स्नायादिनेदिने । 

तदभावे तडागे वा कूपे स्नाने समाचरेत् ॥ 
उत्तमन्तु नदीस्नानं तडि प्यम् स्पृतम् । 
कूपस्नूनं त॒ सामान्यं पण्डस्नानं वृथा इया ॥ 

अत्रिः- 
अलाभे देवखातानां हदानां सरितां तथा । 
उदुपृर्य चतुरः पिण्ड(न्पारकये स्नानमाचरेत् ॥ 

(“पश्च पिण्डानुदधृत्ये"ति व्यासः । सप्त समुद्धृत्येति योगी । 
दशेति शौनकः । शक्तयनुसारेणेवं व्यवस्था । स्कन्दे- 

अनुदधृ्य त॒ तत्कतैरेनषः स्यात्तरीयभार् ॥ 
अथान्यखातनि- 

अन्त्ये! खानिताः कूपास्तडागादि तथेव च । 
तेषु स्नाखा च पला च प्श्चगन्येन शुद्ध्यति ॥ 

भत्रिः- 
स्नान रजकती्थं च भोजनं गणिके । 
ये डुमेन्ति द्विना मोहात्ते यान्ति निरयं परम् ॥ 

गोषीनाथीवे स्मृतिः- 

शारी तिन्तिणी निम्बः करञ्जश्च हरीतकी | 
कोविदारक पिस्थाकेवदर्येरण्डातिग्रः ॥ 
शेकश्च खदिरथषां स्नानं छायासु वजेयेत् । 
अग्राह्वा ह्यागता ह्यापो नध्ाः प्रथमवेगतः ॥ 



७७२ सवुज्सस्कारगणपत। 

्रकषोभितास्तु केनापि याश्च तथादिनिःखताः॥ 
प्रवहिण च्युते तोये न स्नायात्त कदा चन । 
अमेध्यन्तद्िनाना यत्पीत्वा चान्द्रायणं चरेत् ॥ 

+ ^ ¢ ० ¢ ० € ५ 

सिहककटयोमष्ये सवौ नयो रजस्वराः । 
तासु स्नानं न इ्वात वनेपितवा पृषुदरगाः ॥ 

विधानपारिजाते-- । ह 
गङ्धादिसरितः सवाः शुभाः सवत्र सवेदा ॥ इति । 

मविष्येत्तरे विरेषः- 

आदौ ककोटफे देवि ! महानवो रनखडाः । 
तिदिनं त॒ चतुथऽहि शुद्धाः स्युजान्हवी यथा ॥ 

उपाकमौदावदोषः । तथा च वतिष्ठः- 
उपाकमेणि चोत्सर्गे प्रेतस्नाने तथैव च । 

 चन्द्रपूयग्रे चैव रजोदोषो न बिद्यते ॥ 
इस्यादि । मागंम्ये नदीभराप्रो विशेषः -- 

मागन्तरानदीपराप्नां स्नानादि परपारतः | 
अवोक्तीरे सरखस्या एष मागेगते। बिधि; ॥ इति । 

इदमपि पूेपार् तीथदेवाचमवे द्रष्टन्यमू , तःसद्धावे तत्रव भवति । 

अथ स्नानेपकरणान्याह "ृद्रोमयकु्तिडघुमनस आहृस्ये"ति. 
सूत्रम् । खतिकां गोमयं कुशान् तिलान् पुष्पाणि च माहप्य स्वयमानीय 
दद्रादन्येन वा बाह्य अनयत् । तथा च शृङ्ः- 

सभिप्पुष्पङुर।द्नि ब्राह्मणः सवयमाहरेत् । 
शद्रा्मतिः कयक्रीतेः कमं कुषन्पतस्यधः | 

अशक्तौ न्यायाजतपनेः क्रीतान्यपि गृहीयात् , महाजनग्रहीत- 
त्वात् । वथा च विष्णुषनत्तर- 

धमानितघनक्रौतेयः इुयोदेवताचेनम् । 
उद्धरिष्यत्यसन्देहं सष्ठ पूतरस्तथा प्रान् ॥ 
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मृतिका नदी दूरादिशुचिदेशस्थाम् ! जीणेखादिदोषरहिताया गो- 
गोमयम् । तिलान् कत्रादिसम्भवान् । कुशान् श्ुचिदेशसम्मवान् ! सुम. 
नतः सुरभीणि निखवतुरुसीप्रशतिपुष्पाणि । वलखयुग्मोदपात्राणि 

मादाय; स्नानोपयोगि्वात् भग्रहणे दोषश्रवणाच्च । तथा चोक्तम् 

यदि स्नातो द्विजस्ताथादग्रहीतकमण्डलः | 
अज्ञानादुगहमागच्छेस्स्नानं तस्य बधा मवेव् ॥ 
आददीत विश्युद्धास्मा धोतवासोयुगं तथा ॥ इति जाबाङि; । 
(“उदकान्तं गवा श्युचों देशत स्थाप्ये”ति सुत्रम् | उदकस्य न- 

द्यदेः सम्बन्धिननोऽन्तं समीपं स्वगरहादरसवा प्राप्य प्रक्षाखनादिना श्युचो 
देशे स्थाप्य निधाय, तथा च गोपीनाथीयि-- 

एकान्तयुदक गत्वा तडं प्रक्षालय पाणिना । 
तत्र संस्थापयेर्तषं यथादेश पृथक् पथक् ॥ 

जनन्तमट्येऽपि-- 
विशोध्य तीरं इश्रपिञ्जरानि पृवांत्तराग्रान्मूदमभ्यसेच॥ इति । 

^ध्र्षास्य पाणिपादमिति सूत्रम् । पणी चपादो च पाणिषा- 
दम् । पररश्च प्रागितूयसेनाङ्गानामि"'ति सूत्रेणेकवचनम् । ब्राह्मण. 
श्चदक्षिणपादोपक्रमं पादो प्रक्षास्य पणी प्रक्षालयेत् , न तु पाठक्रमेण । 
तदुक्तं गोपीनाथीय-- 

प्रक्षास्य पादां हस्तो च शिवं नता समारभेत् । 
श्रीकामः पादयः चाच मृदा पूवे माचरेत् ॥ 

इति नन्दिपुराणात् । एतत्पादपक्षालनुदृध्रतजङेन कुयात् । तदुक्त 
बोधायनेन-" अपां देवं ग्रहं गाठ द्विजारयं निणक्तपादः प्रविश. 

दिति । कात्यायनः [र 
विष्ठन्नासीनः प्रष्दो षा नियमो यत्र ने््रः। 
तदासीनेन कतेष्यं न प्रब्हेणन तिष्ठता ॥ 

पल्ह्ः किञ्िदृष्वेः । “दकुश्चपग्रह"” इतिसूत्रम् ! कुशालिभ्रभृतयः 
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सग्यहस्ते उपग्रहो धृतो येनासौ कुशोप्महः । सवेत्रोपम्रहः पवित्रमप्यु- 
पलक्षयति । तथाच व्यासः - 

स॒व्यः सोप्रहुः कार्था दक्षिणः सपवित्र कः ॥ इति । 
तथा च कात्यायनोऽपि-~ 

स्नाने होमे तथा दाने स्वाध्याये पि्तपेणे । 
सपवित्र सदभों वा करो इर्त नान्यथा ॥ इति ॥ 
अनामिकाग्रपवेस्थे पवित्रं बिभृथातषद्ा । 
 मध्यपवोि इर्वागः पुत्रदरिुऽ्यते ॥ 
९२0 0 ९ ब्य @ 9 

चतुर्थिदभेविदरेः पवित्र ब्राह्मणस्यत्। 
एकैकं ह।सयेत्तत्र वर्णे वर्णे यथाक्रमम् ॥ 
सर्वेषां वा भवेद्द्वाभ्यां पवित्र ग्रन्थितं न वा॥ इति । 
सावित्रः सदर्भो वा कमाङ्गाचमनं चरेव् । 
न चोच्छष्टं तत्सदभं थुक्तोच्छिष्टं तु वजेयेत् ॥ 

"“बद्धासिखी यज्ञोपवीत्याचम्ये'”तिपूत्रम् । बद्धा चासौ शिला 
च बद्धधिखा सा यस्यास्तीति बद्धशिखी, यज्ञेपवीतमस्यास्तीति यज्ञो. 

पवीती बद्धशिखः सन् सम्यस्कन्वस्थितयज्ञोपवीती कमे कुयादिस्यथेः । 
अत्र केचित् 1 | „ 

सदोपवीतिना भाग्यं सद्। बद्धरिदेन च । 
विशिखो ग्युपतीतश्च यत्करोति न तच्छृतम् ॥ 

इत्यनेन बद्धशिखित्वे यज्ञोपवीतिते प्राप्ते केशबन्ध तशेयभ्युदासार्भ 
पुनरक्तेरिति चेन्न । 

नाद्रेमेकं च वश्नं परिदध्याकथश्चन ॥ 
इति पुरुषस्य सर्वदेकवखनिषेषात्, वल द्वयधारणस्य नियमात् , 

स्नानकाल़ तत्परित्यागे प्रमाणाभावात् । 

स्नाने दानं जपं होमे स्वाध्यायं पितृतपेणम् । 
नेकबल्ो दिजः कुयाच्द्राद्धभोजनसच्कियाम् ॥ 
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एकवल्चो न युजजीयान्न डुयादेवताचेनम् । 
न कुयातििठ्कमागे दानहोमजगपादिकम् ॥ 

इत्यादिवचनाच्च | बद्धशिखी यज्ञोपवीतीतिसरणं सावधानीकरणा- 
थम् । केशम्रसादनादौ विशिखिलप्रततिः । तथा च स्मृतिसारः- 

तजन्यां च स्थिते रेप्ये ब्रह्मग्रन्थो च मस्तके । 
मजिनं मेथुन मूत्र कुवन् कृच्हण शुद्ध्यति ॥ 

यद्र] मन्तरेण पाव कमङ्ग शिसेकदेशबन्धनमुच्यते । ध्यासः - 

रमृत्वाङ्कारं त॒ गायत्रीं निबध्नीयाच्छिखां द्विजः ॥ 
इतिचतुर्विंशतिमतात 

मानश्तोकेति मन्त्रेण शिखाबन्धनमाचरत् ॥ इति । 
यद्रा प्रशस्तं यज्ञोपर्वीतमध्यास्तीति यज्ञोपवीती । पराशस्त्यन्तु क्षा- 

लनाद्भवति । उक्तश्च भनन्तभष्रीय- 
्रक्षासय पादो तु मुखं च ण्डे 
यज्ञोपवीतं च जक पिबे्रिः ॥ इवि । 

नीवीं कृत्वा परक्षार्यदिव्यथः । तथा च गोषीनाथीये- 

प्रक्षाल्येयद्पूत्र भृद्धिरद्धिः शनेः शने! ॥ इति । 
नागदेवा भपि- 

पादो प्रतार्यते युखं यज्ञोपवीतकम् । 
द्विराचम्य कराभ्यां तु दमान्ध्रशा ्चिखां स्पृशेद् ॥ इति । 

तस्य कण्ठस्यघ्येव प्रक्ष।ङनम् । भृगुः- 

कायस्थमव प्रक्षारपपुत्तायं न कदाचन । 
सद्दुद्धारणेनास्य प्रायधित्ती मेहनः !¦ इति । 

पुनरमन्त्रेण धारणमिति प्रायधित्तम् | तथा चोक्तम् - 
मन्तन्यस्तापवीतं यन्नोद्धरेत कद।चन । 
मोहाद्विजस्तदुद्धृ्य पुनमन्त्रेण धारयेत् ॥ इति । 
तैत्रा पेत्राः कटा; काण्वाश्ररका वाजसनेयकाः। 
कण्ट ।दुत्तीयं घत्न्पु यवे क्षा।नं द्विजा; ॥ इति 

[ 
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अ।दित्याभिपुखं स्नानं याज्ुभस्थ सदेव हि ॥ 
इत्यनेन भापस्तम्बानामपि सूयाभिमुष्ठे स्नानम् । ““स्नालोदि- 

दाम्थ इत्युन्पहय निमङ्यान्पडपाचम्ये"ति सूत्रम् । ̂ अपाऽअस्मा'- 
निष्यनयर्चा स्नात्वा भङ्गानि संशोध्य “उदिद्।भ्यः शुवि'रितिमन्त्रा- 
नते उन्मज्ऽत्तःम्य पुनम्तुःणी निमज्य स्नात्वा उन्मज्ज्य तथवोत्कम्या- 
चम्योपर्पृर्य, जमद्निः- 

पध्यन्दिनि य आवचमेन्मन्त्रेणापः पुनन्तिति ॥ 
(“गोमयेन विङि्पेन्पा नस्तोक इति" इतितूत्रम् । भा न 

स्तोक” हत्यनयचा गोमयेन शिरःपरभृति सर्वाण्यङ्गन्यनुकिम्पेत् । 
अत्रापि नामेद््षं दक्षिणस्तनाधः स्येन च । अत्र विशेप्राह विष्णुः 

अद्रप्रमिति स्पृष्वा मा नस्ताकन वा पुनः। 
गोमयैरछेपयेरमाज्ञः सोद केनानुद शितेः ॥ इति । 

रेन्दमन््रखादुदकम्परः । येगी - 
गोमयेन तु यः स्नायाद्पादतलमस्तक्म् । 

स स्नातः पवेतीर्थैषु फर संवरंसरं मवेत् ॥ इति । 
विष्णुविशेषमाद - 

अपाघापिटयपापाम दूजा कण्डादेति समरन् । 

त्रिखिरेके कमादाय माजयस्सु्माहितः ॥ इति । 
इदं माजनमुपकमत्सिजंन विषयमेव । 

काण्ड।दप।घपिति द्रौ युक्तौ भ्रवणक्मेणि ॥ इति । 
५ततोऽभिषिशचेदिमम्मे अरुणेति चतष्धाभेषीप उदत्तमं शश. 

` सेखवभृयेति" इतिसूत्रम् । ततो गोमयविलेपानन्तर “हपम्मे अरुणे". 

स्येवमदिभिश्वतत॒भेतऋमिः । “पापो मोषधी"रियिक्या । “उहुत्त 
प” मिस्येकया । "मुञ्चन्तु मे व्यकया । “अवभृ य"त्यकया क्रमेण प्रति 

मन्त्रममिषिश्चेत् । भज्ञ।रना जलं मूद्धनि प्रक्षिपेदिस्यथ! । तथा च योगी 
याक्ञवस्क्य!- | 

कार्योऽमिषकोऽज्जद्धिना इमम्मावष्टमिस्तत; ॥ इति । 
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अत्न पाठक्रमेण मन्तरेणामिषेचनम् । ५।अब्ते चेतत्? इति सूत्रम् । 
एतदमिषेचनमन्तेऽपि भवति पावनान्तिऽपि करव्यमिव्यर्थः | “निष- 
उञ्योन्मर्ञयाचम्य दर्भैः प॑वयेः'दिति घूत्म् । निमञ्ञ्य तृष्णीं मञ्जि. 
तवोन्मज्जयोकराम्याचमनं कृता दमैरपसुतैः कुरोद॑क्षिणहस्तगृहततः प्राद- 
्षिण्येन नामेध्यं शिरो यावत्ततः पुननामिपयंन्तं पावयेत् | तदुक्तं 
स्मतिषरि- 

दभैरन्माजेनं नाभेपरिषटरासदक्निणम् । 
इदं पावनपद्धिश्च $ुशेरेवापरत्र तु ॥ 
अप्रधूताः स्मरता दभाः प्रघूताप्तु दुष्ाः स्मृताः ॥ इति। 

पावनसमीस्यानाप्पावनपन्त्रानह--“आपो हि षएटेति तिषभि 

रिदमापो हविष्पर्वरदीरप इति द्भ्यापपो देवा दु4द्।दिव शन्नो 
दवारपाररसमपा द्वाः पुनस्तु माते नवाभाश्चत्वतिम्भाति'' इति 

सूत्रम् । “आपो हि हेणस्यदिभि^्िसतिम्भ"्यन्तवेथाक्रमेण १६ 
तेरेव मन्न; पवयेदित्यथेः। यागी- 

दस्तु पावयेन्मन्तैरग्टिङ्गेः पाचकः धुमैः॥ इति । 
('चित्पतिभ्भ।व्यत्र पारिजाताद्। मन्त्र रतोक्ता। हरिदरदवयाज्ञि$ 

दयस्तु मन्त्रचतुष्टयमाहुः। “ॐकारेग व्याहुतिमिगांयञपा चाद वन्ते 

चे" तिपूत्रम् । कारेण तिदमिन्धादतिभिगोयन्या “अपो हिष्ट 
स्यस्यादौ “चित्पतिम्पर"प्यस्यान्ते च पावयदित्यथः । योगी याजवसक्वः- 

ॐकरेण व्याहूतिभिगांयत्या च षाहितः । 
आदावन्त च दुर्वा माजन तु यथाक्रम ॥ इति। 

५“अन्तसङेऽथपर्पणन्नत्रिरावतेये!" दिति सूत्रम । अन्तजैरे जर. 

मध्ये ममनः सन् अवमर्पणं “ऋतं च स्य चे""वयेतप्पुक्तं त्रिरावते- 

येत् वारत्रयं जपेत् । चदुर्विगतिमते- 
तताऽङ्खए्ः ङ मस्त वत्र दङ्नातसक्रायुलम् । 

पिधायान्तः परतिक्षतनञिजपदधमषेणम् ॥ इति । 
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कात्वायनः- 
अधमपषेणवृक्तन्तु अश्वमेधावमभूृरतमम् । 
अन्तजछे त्रिरावृत्य मुच्यते ब्रह्महस्यया ॥ इति । 

“'वरुपद दिवायङ्गोरिति वा तृचं प्रणायामंवा सभिरसमो- 
ङ्।रं वा विष्णोवां स्मरणमिति सूत्रम् । यद्वा “दुपदादिषे%प्यचं 
“'आगज्गोरिति वा तृच सरशिरषं शिरसा “अपा ज्योति". 
रितिमन्त्रेण सह प्राणायामत्रयं चेद्यनुषङ्ः । “ॐ? इति त्रिरावत्तयेत् । 
अथ वा विष्णोः स्मरणं कुर्यात् । व्यासः- 

आवततेयेद्रा प्रणवं स्मरेद्रा विष्णुमग्ययम् ॥ 
वसिष्ठ; - . । 

प्रणवाद्यास्तथा वेदाः प्रणवं पयुपस्थिताः। 
बराह्मण्यं प्रणवः सवं तस्मासणवमभ्यसेत् ॥ 

सघमषेणानन्तरं पुनस्तिमि्ञिवारं मञ्जितवा स्नानाङ्गं तपण कुर्यात् । 
अत्र प्रचताः- 

अधमषेणमन्तरेण धुतपापः समाहितः। 
ततो निमऽञ्य बार स्त्री्ततस्तपणमारमेद् ॥ 

तथा च दक्षः 
नित्यं नेमित्तिकं काम्यं त्रिविधं स्नानम।चरत् । 

भ 

तपेणन्तु भवेन्न ङगत्वेनोपर्यते ॥ 

दषानाश्च पितृणाञ्च जले दय्यजलाज्ञलिम् । 
असंस्छतम्रताना च स्थरे दचात्तिराज्ञङिम् ॥ 
जङमध्पे तु कतग्यं केव् कुशव।रिणा । 
विशेषोऽयं स्थर भक्तो न जले तु कदा चन ॥ 

इति योगिस्मरणात् । विधानपारिजति विष्णुः- 

स्येन चोपवीतेन देवतान।ञ्च तपणम् । 
पितणामपसव्येन मनुष्याणां निवीतिना ॥ 
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तपणे चाशरूल्ये करं कुर्यात् । तथा च यङ्वरवयः- 
अनाभिकाधृते स्वरणं तजेन्यां रौप्यधारणम् । 
कनिष्टिकाधृतं सङ्गं ततस्तपणमारमेत् ॥ 

स्नानाङ्गतपेणप्रकारस्वाश्वलायनगृह्यपरिशिषट- 

अथ प्ताप्तताभिरद्धिः माद्श्ुख उपवीती देवतीर्थेन व्य।- 
हतिभिष्यस्तसमस्ताभिव्रूह्यादिदेवान्पद्र्सङ् त्पीयल्ाऽ्य दति. 
णमिद्रुखः प्राचीनावीती पिवृतीर्थेन सतिढाभिरद्धव्याहतिमिर 
सोमः पितृमान्यमोऽङ्गिरस्वानगिनिः कव्थवाहन हत्प।दीस्िस्तिस्त 
पैयेदे तत्स्नानाङ्गतपेणपथ वीरमेत्य दक्षिणामिद्ुः प्राचनावीती 
ये के चास्मत्छुषे जातम इति वस्त्रं निष्पील्योपवीत्याष् उपस्पृ ९". 
दिवाद् तण येषां शाखिनां सूत्रे नास्ति तरपि कायम् ¦! “"पारक्यम- 

विरोधि यदिति वचनात्सवेपसंह्।रन्यायाच | स्म्रतितारः- 
सक्रार्त्यादिनिपित्ते तु स्नानाङ्ं तपेणं दिजः । 
तियिवारनिपेषेऽपि तिङेस्तपंणमाचरेत् ॥ 

अयं नियमोऽपि प्रातःस्नानाङ्गग्यतिर्किस्नानाङ्गतपेण एव ! 
भातःस्नाने न कतेष्यं कदाचित्तिकतपणम् । 
जङमध्ये तु कतेन्यं केवकं कुशवारिणा ॥ 

इतियोगिवचनात् । भथ देवदिदठीथान्याह गोपीनाथीये~ 

फनिष्ठादेबिन्भङुप्रमृरान्यग्रं करस्य च ¦ 
परनापतिपित्त्रह्मदेवतीथान्यनुक्रपात् ॥ 

सन्न यक्षमतपणमाहाश्वरयनः- 

स्नानाङ्गतपणं कृतवा यक्षम नरमाहरत् ॥ 
तन्मन्रस्तु- 

यन्मया दूषितं तोयं श्षारीरमरसंचयात् । 
तहोषपरिहाराथं यक्ष्माणं तपयाम्यहम् ॥ 

अत्रोदकं बहिः क्षिपत , सद।चारात् प्रकरणा | केशोदकममे प्रपात. 

2 



७२८२ सषुतसस्कारगणगपतो 

येत् | तथा च वायवीये- 
अपृतेन सगा ज्ञेयाः पुरतः केशबिन्दबः । 
छुराबिन्दुमम। ज्ञणः; पृषतः फेकबिन्दवः ॥ 
पिबन्ति क्षिरसो देवाः पिबन्ति पितरो युखा् । 
मध्यतः सवेगन्धवां अधस्तात्सर्वजन्तवः॥ 
तस्म।स्कायं न मृश्यत अम्बरेण करेण वा । ` 
कैशान्दक्षिणतः कत्वा जलमध्ये न तपयेत् ॥ 

इति पराशरः । 
स्नानं त्वा चद्र्स्ं स्यजेन्नद्यामधो द्विजः 
गृहुस्नानमथो कृत्वा विरजेदेतदृद्ध॑तः ॥ 
अन्नान।दन्यथा ञुवेनपुनः स्नानन शुद्खति ॥ 

"“उरत्तीयं घाते वाससो परिषाये''ति धूत्रम्। स्नानाद्गतपणानन्तरं 
उत्तीयं जङाह दिनिगम्य घोते वापसी अरजकादिक्षाल्ति भन्तरीयो- 
तरीये द्वे वक्ञे परिधाय प्रान्तद्वयगोपनेन परिधानं कुयौत् । काल्वायनः- 

नोत्तरीयमधः इयां न्ोपयंधःस्यमम्बरम् ॥ इति । 
वस्विषये मनु _ , , . 

ब्राह्मणस्य सितं वकल तपते रक्तपुखणम् | 
पीत वेश्यस्य शुद्रस्य नीकं मरवदिप्यते ॥ 

दस्वणं निबिटम् । मितक्षरायाम्- 
नीकीरक्तं यदा चन्न विषः स्वाङ्गषु धारयेत् । 
तन्तु्न्ततिस्तरूपाके वसेत्स नरके धुवम् ॥ 

व्याप्रषडढः;ः- 

कषायं कृष्णं वचं वा पिन केश्दृषितम् । 
जीण नीरं सन्धितं च पारक्यं मेथुन धृतम् । 
छिननाग्रषुपवस्लं च कुरितं धमेतो विदुः । 
केव पटसूत्रे च नीरीदोषो न वियते ॥ 

इति विषानपारिज।तात् । याजञवसक्यः--- , 
दग्धं जीण च मलिनं मृषक्रापहत तथा| 



हितीयकाण्डे अच्रमी कण्डिका। ७८३ 

ख।दितं गोपदिष््ाचैस्त्चयाञ्यं सर्वथा दिजः ॥ 
अधृत क्षारपूतं वा पूर्वच्ुषेतमेव वा । 
तरयमेतदसम्बद्धं सवकमेसु षजयत् ॥ 

इुष्कवसत्वमेव काम् । 
प्रागग्रषुदरग्रे बा घोतं वासः पारयेत् । 
पश्चिएग्र दक्षिणा्रे पुनः प्रततान भवेत् ॥ 

दुष्काभावे गोतमः-- 
सप्तवाताहतं वसं शुष्कवरपतिणदितप् । 
आद्र वारि दिजातीनामादृतं गौतमादिभिः ॥ 
धोताधतं तथा दग्धं सन्धितं रजकाहूतम् । 
शुक्रमूत्रा्यसंश्ष्मावेकं चातसा मवम् । 
पवित्रमिति विदेय स्वंकर्मस्वसं शयम् ॥ 

दति पादे | भतसीमव क्षौमम् | विधानपारिजिते- 
आजानुमुरं ब्ध स्यातपश्चकृच्छन्वु धारयत् । 
तन्भ्युनमधिफ चेष सवेकमंघु गाहितम् ॥ 
कुक्षिद्रये तथा पृहे नाभो टौ परिकीरतितो। 
वसनस्य धारणं यच्च पञ्चकच्छन्तु तद्विदुः ॥ 

1 
कर्थ्यां नाभो तथा प्रष्ठ कच्छत्रषयुदाहतम् । 
कच्छत्रयसमायुक्ता यो विप्रः षर श्चुः स्पूतः॥ -- 
एककच्छ द्विकच्छ्तु मुक्तकच्छस्तथैव च ॥ 
एकत।सा अवासश्वि नग्नः पञ्चविधः स्मृतः ॥ 

वपिष्ठः-- शा । 
अपविंत्रपटो नग्नो नप्रधाद्धेपटः स्पृवः। 
नभ्रो परिनवापताः स्याज्प्नः कौपीनवानपि ॥ 
काषायवाप्सा नरो नग्रस्तीतसपानपि !। 
अन्तःकच्छ)। बहिःकच्छो मुक्तकर्छस्तयेव च ॥ 



७८७ सतूत्रस्सस्कारगणपतो 

साक्षान्नत्रश्च विज्ञेया दश्च न्रा प्रकीतिताः॥ 
एव भन्तरीयवस्ं परिधाय उत्तरीयवक्लपरिषानं कारयेत् । द्वितीय. 

वसख्।मवे कत्यायनः--““एुकञ्ेतपृवस्योत्तरवर्गेण भरच्छादयीतेति । 
जातुकण्यः-- 

द्मभाव्रथद्धितीयस्य वह्लचीरं तद। भवेत् । 
व्यक पङ्क ष।पि चतुरङ्खरमेव वा ॥ 
सूत्रे वश्चाषतिं कुयात्तन स्यादुत्तरीयकम् ॥ 

इदमुत्तराय यज्ञापवातन सह् याञ्यम् | 

अजिनं वप्ता चा दक्षिणत उपवीय दक्षिण बादृष्द्धरतऽ 

वधत्ते ठ्य मि्यापस्तम्बेक्तः । यज्ञोपवीतेनापि द्विवक्लता सम्पादनी. 

या | तशा च मनुः- 
यज्ञोपवीत दरे धार्ये भरते स्मतं च क्णि। 
तृतीययुत्तरीयाथ बल्ञाभावे चतुथेकम् ॥ श्वि । 

सत्र विशेषः सङ्गह - - 

उत्तरीयं योगपद तजन्यां रजतं तथा । 
न जीवतिपितृकेधायं येष्ठो वा विधते यदि ॥ इति । 

जीवायित्रग्रजो नात्तरीयं कर्यादित्यत्रोत्तरीयं नोपशथिासमित्रम् | 

''रृदोर करौ प्रक्षाद्ये,"विषू्म् । वस्लपरिधारणानन्तरं मदादि- 
श्चोरू रोकप्रपिद्धे जङ्के हस्तो च प्रक्षारयेत् । तथा चोक्तम्- 

स्नावा निरस्य वासोऽन्यज्लङ्क प्रक्षारय चाम्मप्ता । 
अपवि्रकृते ते तु केोपीनस्युतव(रिणा ॥ 

ततस्तीयेसृत्तिकय। तिलकं भस्मना तिपुण्डूमुमयं वा यथावा श्र 
दधया कुयात् । पमेप्रृततो-- 

ठार तिककं कुयान्प्रदा वापि च भस्मना । 
तदभावे तु तोयेन चन्दनेनापि वैं द्विजः ॥ 
उरध्वंपुण्डं मृदा इुयोततिर्थकचेव तु भस्मना । 
चन्दनेनोभयं इुयादन्यथा नरकं व्रजेत् ॥ 



द्वितीयकाण्डे भष्रमी कण्डिकि।। ५८५ 

आचारपर्दपि विशेषमाह ~ 
ऊष्वरपुण्ड् द्विजस्योक्तं क्षत्रियस्य त्रिपुण्टकम् । 
अद्धचन्द्रन्तु वेहयस्य बतुं शुद्रजातिषु ॥ 
यद्रा समस्तजातीनामृद्धपुण्ड्ं परं स्मृतम् ॥ इति 

अथ ऊध्वरपुण्ड्करण प्रकारमाह । ब्रह्माण्डे - 
पैत्रे नदीतीरे पप क्षत्र विक्षेषतः। 
घन्धुतीरे च वट्माकं तुरुसौमूखषात्रते ॥ 
प्रद पएतास्तु सङ्काह्या वजेयेदन्यमृ्तिकाः । 
अङ्कः पुष्टिः प्राक्ता पथ्यमायुष्करी भवेत् ॥ 
अनाभिकान्नदा नित्यं मुक्तिदा च प्रदेशिनी | 
एतेरङ्लभेरेस्त् कारयेन्न नखेः स्पृशेत् ॥ 
नासामल समारस्य वंशपत्रनिमं शुभम् । 
वंशक्रामो द्विजः ङुयांत्तिकं चन्दनादिना ॥ 

गोषीनाथीये- 
काटे हृदि बाहोश्च चतष्पुण्डाणि धारयेत् । 
मुत्तेयो बासुदेवा्याच्तुष्पुण्दषु धारयेत् ॥ 
द्रयोरगोविन्दङ्ृष्णां तु एकं नारायणं धरेव । 
एषं पृण्डविधिः प्रोक्तः सर्वेषां गिरिज! मया ॥ 
यज्ञदाने तपश्वया जपहोपादिकं च यत्। 
ऊध्व पुण्डधरः कुयात्तस्य पुण्यमनन्तकम् ॥ 
व्रह्मन्च( वाऽथ गाघ्रा वा हतुकः सवपापकृत् । 

गोपीचन्दनमम्पकान्पुक्तो मव्रति तत्क्षणाद् ॥ 
अभ्यङ्ग घरूतके चव विवाहे पुत्रजन्परनि । 
पाङ्व्येषु च सर्वेषु न धाय॑ गोपिचन्दनम् ॥ 
अभ्यङ्गातसवकराङे तु कस्तूरचन्दनादिना ॥ इति। 

भथ त्रिपुण्डूमाईइ रैवेस्तिवक्पुण्ड्मपि धानम् । तदुक्तं स्कान्दे- 
अध्निहोजप्रिजं भस्म अग्निकार्यं तथा । 

२३० स० ९२, 



७८६ घसुत्रल्षस्कारगणपतौ 

ओपाघनारसमुस्यनं रक्षहोमोद्धवं तथा ॥ 
महारुद्रापिजं भस्म शुद्रस्थानोद्धवं तथा । 
भस्मानि षद्विधान्याहुः स्वेपापहराणि च ॥ 
त्रवणिकानां सर्देषामापरहोत्र समुद्धभम् । 
अशिकायारसयुस्पन्नं तद्धयं ब्रह्मचारिणा ॥ 
आवकथ्याघ्निसम्भूतं शृहस्यैरेव धायते । 
शेष भस्मत्रयं चेव सर्वैः सर्वत्र धायते ॥ 

अगस्त्यः 

प्राप्तु सज्ञ्ं मस्म प्रध्याह चन्दनान्वितम् । 
स।यन्तु केवठं मस्म रैवेषरवं सदेव तु ॥ 

स्मृतिरहनावर्याम्-- | 
धध्यःङ्गुलित्रयेणेव स्वदक्षिणकरस्य च । 
त्रिपुण्ड धारये द्विद्ान्सवेकरपषनाशनम् ॥ 
तनेन्यनामिका ड् गुठरनुरोभृविकोमत । । 
अतिस्वरपमनायुष्यमतिदीधन्तवःक्षयम् ॥ 
नेत्रयुग्पपरपाणेन जिपृण्ड्ं धारयेद्विजः ॥ इति । 

मध्याङ्कुछित्रयेणेति नियमस्तु रकाटातिरिक्तस्थरे एव । 
उरध्वपण्ड् नपुण्ड् स्थाननोद्धपुण्डं चिपुण्ङ । 
ततः श्राखोक्तविधिना निर्यं कमं सपरारमेत् ॥ इति । 

“आचम्य त्रिरायम्यासूनिः"ति सूत्रम् । कुश्चासने उपविष्टः सन् 
त्रिज्ञीन्वारान् असून् प्राणान् आयम्य सन्निरुष्यात् । बृहत्पतिः- 

बद्ध्ासनमथाचम्य स्पृखा चाषादिक ततः। 
_ सुत्म्मीरित्दङ् मौनी प्राणायामान्सपाचरेत् ॥ 

स्कन्दे-- _ त 
गायत्र शिरसा साधं सप्तम्याहतिपूर्विकाम् । 
तरिजेपेरतदशोङारां प्राणायामोऽयमुच्यते ॥ 

कृत्यियनः- 

भूराश्रास्तिख एवैता महान्याहुनयोऽग्ययाः । 



द्वितीयकाण्डे अष्टमी कण्डिकां । ७८७ 

महजेनस्तपः सस्यं गायत्री च धिरस्तथा ॥ इति । 
परतिप्रतीके प्रणवमुच्ारयेत् । रिवः- 

पुनव त्रिभिः ड्या शृहस्यश्च तरितन्धिषु । 
ब्रह्मचयाश्चमस्थानां वनस्थानां महामुने! । 
प्राणायामो विकरपेन प्रोक्तो वेदान्तवेदिमिः ॥ 

याज्ञवस्वयः 
दक्षिणे रेचयद्रायुं बामेनपूरितादरम् । 
कुम्भेन धारयेन्नित्यं प्राणायाप्रं विदु्धाः ॥ 

विष्णुपुराभ- 

पूरक पुरणं वायोः कुम्मङः स्थापन कचित् । 
बहिरनिस्परणं तस्य रेचकः परिकोतितः ॥ 
पौडयेदक्षिणां नाडीपङ्गुषटेन तथोत्तराष् । 
कनिष्ठानामिकाम्यां च मध्यमां तजेनीं स्यद् ॥ 

व्याखः 

अङ्गुष्ठतजंनीभ्यान्तु ऋग्ेद्। सामगायनः । 
अङ्गुष्ानाभिकाम्यान्तु ग्राह्या सर्वेरयवंमिः ॥ 

"धुष्वाण्यम्बुपिश्रण्युष्नं प्र्तप्य^ति सूत्रम् । पुष्पाणि बुघु: 
मानि अभवे बिटवादिपत्राणिं अम्बुमिश्र।णि जख्युक्तानि भज्ञलहिना 
गृहीलोष्वसुपरि सूयोभिुखस्तिष्ठन् ॐकारव्याहृतियुता गायज्योस्पृजेत् । 
तथा चोक्तं कोर्मे- 

ओङ्रव्याह तियुतां गायन्तं वेदमातरम् ।, 
कृत्वा जराञ्चिमृष्व भास्करं प्रति जन्मना ॥ 

वेदमातरमुच्चार्येत्यध्याहारः । जन्मना द्विजन्मना । योगीशः-- 

कराभ्यां तोयमादाय गायत्था चाभिमन्त्रितम् । 
आदिस्याभिमुखसितष्क्निः क्षिपेस्सन्ध्ययेदैयोः ॥ 
प्याह वु सङच्वेव क्षपर्णायं द्विजातिभिः । 
ह्षन्नम्रः परभाते तु मध्याहि ऋजु संस्थितः । 

जो = 



५८८ लघु्रसस्कारगणपतो 

उपविश्य तु सायहि मुमावध्यं वेनिक्षिपेत् ॥ इति। 
विधानपारिजते- 

मरौ पादौ तु समौ कृत्वा पाष्णां उदुधृस्य निःक्षिपेत् 
गक्तदस्तन द्।त्यं मुद्रां तत्र न कारयत् ॥ 
तजेन्यङ्गुष्टयोयोगे राक्षप्ी युद्धिका भवेत् । 
राक्षसीयुद्रया दत्तं तत्तोयं रुधिरं भवेत् ॥ 

शातातपः-- 
जङेऽप्य्ष प्रदातव्यं जङामावे श्ुचिस्थरे | 
भातमध्याहयोः काटे उत्थायाध्पं जरे क्षिपेत् ॥ 
उपविश्य तथ। सायङ्काे चाध्यं स्थले क्िपेत् । 
असावादित्यमन्त्रेण सोदकेनेव पाणिना ॥ 
प्रदक्षिणमुपत्रञ्य स्वाचमेत्सन्ध्ययोद्रेयोः ॥ 

शत्राधदाने हेतुमाह स्कान्द -- 
व्रिशत्कोव्यो महावीय मन्देहा नाम राक्षत्राः | 
टृष्णातिदारणा घोराः सुयेमिच्छन्ति खादितुम् ॥ 
ततो देवगणाः सर्वे ऋषयश्च तपोधनाः । 
उपासते सदा सन्ध्यां प्रक्षि पन्स्युदका्जाड्म् ॥ 
दहन्ते तेन ते दैत्या बजीभूतेन बारिणा | 
ततः भरयाति भगवान्ब्राह्मणेर भिरक्षितः ॥ 

~ बाकखिस्यादिमिश्चैव जगतः पाटनोद्यतः । 
पा ज्लपेख्च सावित्रीं परादृक्षिण्यविवतनम् ॥ 
कु थाज्ञडेन नापां च चक्षुः भोत्रयुपस्पृशेद् ॥ 

धमेप्रवृत्तो- 
मन्देहानां बिनाश्चाय निक्षिपेनतु त्रिरज्जरखीन् । 
प्रायथित्ताथेमाचम्य रुच्यते देस्यहस्यया ॥ इति ॥ 

““उरध्वैवाहुः परयेषुदीक्न्नुहययुदु्यञ्चित्रन्तच््षुगोयत्था च 
यथावाक्ति व्वि।दित्यतुवाफपुरुषपुक्तशिवसङ्टपमण्डठब्राह्मणे- 
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दतायक्राण्ड अमा कण्डक।ा। ७८९. 

रिव्युपस्थाय प्रदक्षिणीट्त्य नमस्छृतयोपविरेदरमष्ि""तिसून्नम् । 
ऊध्व प्ूयमिमुखा बाहू यस्य स ऊष्वेबाहुः । भत्र विशेषमाह कदयपः- 

हस्ताभ्यां स्वस्तिकं छृतवा प्रातस्तिषठेदिवाकरम् । 
प्याह तु ऋस ष।हू सायं युङकुहितां करो ॥ इति ॥ 

सूयेमुदीक्षन् जादित्यञुदीक्षमाणः । चातातपः-- 

तिष्ठशचद्रष्यमाणोऽकं जपं ुयास्समाहितः । 
अन्यथा प्र।ङ्घुखः कुयास्तमासौनः डुशासने ॥ 

(“उद्रयञुदुस्य चित्रं तचक्ु"रितयादिभिः; । ऋम्मि; गायञ्या यथा 
शक्ति । स्कान्दे - | 

उद्रयन्तदु दस्यं च चित्रन्देषेति तत्परम् । 
तच्चक्षुरिव्युषस्थनमन्त्रा ब्रह्मस्य सिद्धिदा; ॥ 
पहस्रपरमां देवीं शतमध्यां दकश्चावरम् । 

इत्यादि । भथ जपघमाः । विधानपरिजते व्यासः - 
तेजोसौति जपेन्मन्त्रं गायञ्याबाहने द्विजः । 
प्रणवव्याहतियुतां गायत्रीं च जपेत्ततः ॥ 

योगीश्वरः - 
ॐकारं पुवेयुचायं मूयवःस्वस्तयैव च । 
गायत्री प्रणवश्चान्ते जपो ह्येष उदाहृतः ॥ 

शन्ते प्रणवोचारस्तु वमस्थसन्यासिनामेव । तथा च स्मृतिसरि - 
गृहस्थो ब्रह्मचारी वा प्रणवाद्यामिमां जपेत्। -- 
अन्ते य! भरणवं इयान्नासा सिद्धिमवपप्लुयात् ॥ 

पारिजते- 
समादितमनास्तूष्णा मन्ता चापि चिन्तयत् । 
ध्यायेच्च पना मन्त्र जिहोषटरौ न विचारयेत् ॥ 
न फम्पयेच्छिरोग्रीवां दन्ताज्नेव प्रकाशयेत् ॥ इति ̀  

जपसख्याम।ह । मनः- 
ब्रह्मचारी गृहस्थ शतमष्टठत्तरं जपेत् । 
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„ वानभस्यो यतिश्चैव सदश्चादाथिकं जपेत् ॥ 

क @ ष्व [ क. क ० अष्टाच्रक्षतं नित्यमष्टार्विक्शतिरेव च, 
विधिना दश्चक वापि त्रिकारेषु जपेदटिजः 
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प्रात्रध्याहयोस्तिष्ठन्गायन्रीजपमाचरेव् । 
उध्वेजानुस्तु सायाह्वे ऽयानाटोकनतत्परः ॥ 
प्रातनोमौ करौ कृत्वा माध्य हृदि संस्थितौ । 

कनि 

_ _ सायं जपति नापाग्रे जपश्च त्रिविधः स्मृतः ॥ 
गृपानअार्य व्यासः 

व्ञेणाच्छय स्वकरं दक्षिणे यः सदा जपेद् । 
तस्य तत्सफरं जाप्यं तद्धिना निष्फरं भवेत् ॥ 

जपकार त्वक्षमाखं गुरोरपि न दृशेयेत् । 

उर््टाङ्गते तथा मेरो पतिते चाक्षघ्जके ॥ 

प्राणायामत्रयं कृत्वा घुतप्राञ्चनमाचरेत् ॥ 
सथ जपमालप्रकारः । पाद्म ~ 

अरि पुतज्रजीवं च शुं पञ्च तथा पणिम् 
कुश्चग्रन्थि च रुदराक्षश्रुत्तमं चोत्तरात्तरप॒ ॥ 
अष्टरत्तरश्चत संख्या पणीनां श्रेयसी भवेत् । 
तदधेसेख्या कथिता मध्यमा चाधमा पुनः ॥ 
सक्चविश्चतिसतखूयाता ततो नेवाधमा भवेत् ॥ इति 
तजन्य। न स्पृशेत्घत्रं न कम्पेन्न विधूनयेत् । 
अङ्खुष्टठस्य त॒ मन्यस्य पारवत्त समाचरत् ॥ 

मघ्यमाकषणं तस्याः सवेसिंद्धपदायकम्। 
नान्याङ्खुकीमिराकषन्न नखेश्च तथा स्परशद् ॥ 
अभावे स्वक्षमाङायाः इक्षग्रन्थ्यामभ्थ पाणिना ॥ 

पाणिमाला चेस्थम्- 
अनामिकाया पथ्ये च मध्याघःप्रक्रमेण च। 



दवितीयक्षाण्डे अष्टमी कण्डिका । ७९१ 

तजेन्यादिगतान्ते च अक्षमाला करे स्थिता ॥ 
सस्याथः-- मनापमिक।मध्यरेखामादिं कृतवा तदधःकमेण प्रदक्षिणा - 

वते जन्या जादिरेखा भन्ते कायौ । सेयं करे स्थिता मारेत्य्थः | यमः- 
मध्यमादिपनेद्यं जपकले तु वजेयेत् । 
षतं मेरु विजानीय।हूषितं ब्रह्मणा स्यम् ॥ 
अङ्ख्रग्रे च यल्ञप्ं यज्ञप्रं पेरुरङ् नाव । 
असङ्ख्यातन्तु यल्लप्ं तत्समे निष्फकं भवेत् ॥ 

गायत्रीजपे तु करमारेव प्रशस्ता विधानपारिजते- 

पवभिस्तु भहवीमन्यत्रानियमः स्मृतः । 
गायश्या बेद्षीजलद्रेदः पसु गीयते ॥ 

धमेपवृत्तावपि-- 
गायत्र बेदमृरखद्रेद; पेसु गीयते । 
पवेभिस्तु जपेट्वीं न माङाभिः कदचन ॥ 

विशेषमाह याज्ञवस्क्यः-- 

सर्वषां चेव पापानां सङ्कर समुपध्थिते । 
द्श्चसाहस्ति कोऽभ्यासो गायञ्पाः शोधनं परम् ॥ 

स््रसिद्धिकामस्य चतुर्वि्चतिलक्षजप उक्तः । 
शारदातिर्क-- 

तसररक्षं पिधानेन भिक्षा्ती विजितेन्धियः। 

व्याहुतित्रयपंयुक्तां ग।यत्रीं दौक्षितो जपेत् ॥ 
तथा-- 

ग्रहे स्वेश्गुणं जेयं नचान्तु द्विगुणं स्पृतम् । 
गवां गोष्टे दशगुणमरन्यगारे दशाघश्प् ॥ 
सिद्धिक्षत्रषु सर्वेषु देवतायाश्च सन्निषा 
सहश्च श्चतकोशीनामनन्तं विष्णुसन्निषो ॥ 

अथ गायत्रीजपनिषधमाद -- 

परतितानामन्त्यजानां दशेने भाषणे श्रुते । 



७९.२९ सपुत्रसस्कारगणपतो 

ुतेऽधोव।तगमने जुम्भणे जपमु्छनेत् ॥ 
विधानपारिजाते-- 

यजने शुष्फवखेण स्थरे वैवाद्रव।सस। । 
जपो होमस्तथा दानं तरप्वं निष्फक भवेत् ॥ 

2 ४५ ¢ 9 आ, @ कर्द 

अद्रवासाश्च यः याज्जपं होपं प्रतिग्रहम् । 
स्न्तदरक्षसं विन्धाददिऽ्जानु च यत्कृतम् ॥ इति । 

(वि भ्रादि'त्यनुवाकेन पुरुषसूक्तेन ““तहस्रश्षीभ"त्यादिषेडशर्चेन 

रिबसङ्कस्पेन “यञ्ज ग्रत” इत्यादिषडर्चेन काण्वश्वदेकया ऋचा मण्डल. 

ब्राह्मणेन उपस्थाय सूं स्तुवा तमेव प्रदक्षिणीड्त्य नपर्कृत्य च काय- 
वाङ्मनेमिः प्रणम्य उपविशेत् आपीत । भन्न सायं प्रातः सन्ध्यापासनं 
५(विश्र।डा'दिरदितमिदमेव कायम् । मध्यह्सन्ध्या्यां गायत्रीजपोत्तः 

‹विभ्र।डा'”दि जपेत् । तथा च कात्यायनः-- 

सरध्यात्रयेषुपस्थानमेतद।हुभनीषिणः । 
मध्ये खह उपरस्य विभ्राडादीच्छा जपेत् ॥ 

स्कान्द-- 
विश्राटित्यनुवाकं वा सक्तं वा पौरष जपेत् । 
शिवपङटपपथ वा पण्डख्रह्मणतु वा ॥ 
एतानि चोपस्थानानि रतिप्रतिकराणे च ॥ इति । 

 - एवं यतकरात्यायनाचर्यण सन्ध्योपासनमुक्तं तप्काण्वमाध्यन्दिनानां 
पञचदशशालिनां च स्वगृद्याक्तलवाच्छाख्र नुष्ठानसिद्धिकरम् । यत्पुनः सायं 
प्रातः सन्ध्योपासनं शाखान्तरापेकरणन्यायेनदमेव कलपतरुकारप्रभू- 
तिनिबन्धकारेराहिकपद्धतिकारेशच स्मृव्यन्तरोक्त“भपित्रस्य चपेणी, इमम्मे" 
इ्यादिकं सन्ध्यापासनञ्ुचितं शिखितं, तत्सवेवेदशाखाध्येतृ्ाघःरणतवा 
ससवेशासिनामवु्ठातुमुवितम् । तत्रापि यदि स्पृप्यन्तरस्थं गृह्यते तर्द 
योगियाज्ञवस्वयकात्यायनेक्तमेव ग्राह्यम् । एतच्छ!खाध्मेतृप्रिद्धेः | 
रिद रादयोऽप्येवमेव । आवेशनानन्वरं क कु्यादिःयाई--““द्भेपाणिः 
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स्वध्यायं च यथाक्षक्यादवारभ्य पेद”'मिति सूत्रम् | उपग्रहाति. 
रकाः पाण्योरयस्य स दभेपाणिः सः | स्वाध्यायं ब्रह्मयज्ञ स्वशाला- 
घ्ययनम् । तथा च शिङ्गपुराणे- 

स्वशाखाध्ययन विप्र { व्रह्मयज् उदाहतः ॥ इति । 
चकारात् अन्यश्चाखाथवाङ्गरसपुराणेतिदहाक्षादीनां चाध्ययनं श्न. 

कस्युसारेण कुयात् । किन्तु आगो आदित धभरभ्योपक्रम्य, वेदं 
मन्त्रत्राह्मणाध्मकम् । अत्र वेदमिव्येकवचनादनेकवेदाध्यायिनोऽपि एकं 
वेदमारभ्य प्रतिदिनमुप्युंपरि भध्ययनेन समाप्य वेदान्तरं पठेयुः । 
तथैवाथवं पुराणादीनि । याज्ञवख्यः-- 

बेदाथवपुराणानि सेतिहासानि शक्तितः । 
„ ब्रह्मय॑प्रसिद्ययं निधया चाध्यासिकीं जपेत् ॥ इति । 
शुनकः 

ॐकारं व्याहूतीस्तिस्चो गायत्री त्रिषदां तथा| 
मनसेवमनुस्मृरय बेदादिकयुपक्रमेत् ॥ 

यज्ञवस्क्यः-- _ 
अ।दाबारभ्य बेदन्तु स्नात्वोपधपरि क्रपात् । 

. यदधीते स्वयं शक्तया स स्वाध्पाय इति श्ुतिः ॥ 
गोषीना्थीय स्मृतिः- 

स्वरवण।भयोपेत पन्त्रस्थानक्रियार्वितम् । 

वेदमेवं पठेद्यस्तु स्वाध्यायफरपरनुते ॥ 
मचः- 

इहेव स नख ग्रेभ्यः परमं तप्यते तपः । 
ऋचं वा यो द्विजोऽधीते स्वाध्यायं शक्तितःऽन्वहम् ॥ 
वेदोपकरणे चेव जपे चेव तु नेत्ये । 
नानुयोधोऽस्टयनध्प्राये होममन्त्रेषु चैव हि ॥ 

ब्रह्मयज्ञे पुरुषतूक्तस्य फएखातिशय उक्तः । मत्स्ये 

ब्रह्मयज्ञे जपेतपूक्तं पोरुषं चिन्तयन्हरिम् । 
स सवां्पते वेदान्साङ्गोषाङ्गा न्दिजो त्तमः ॥ इति । 

सू स० १०५ 
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९.४ ससृत्रसंस्कारगणपतीो 

कालान्तरेऽपि ब्रह्मयज्ञ स्मयेते । छन्दोगपरिरिषटे कध्यायनः - 
यश्च श्ुतिजषः प्राक्तो बह्ययन्ञस्तु घ स्मृतः, 
स चावाक्तपगाकायंः पश्चा प्रातराहूतेः ॥ 
वेऽ्वदेवावसाने वा नान्यत्रेस्यनिभित्तकात् ॥ इति । 

रतो पन्चमहायज्ञ सन्निहितपठितत्वात्तरैवेति गम्यते । सतः काण्व. 
माध्यन्दिनीयेरवैरवदेवावसान एबानुष्टेय इति । भाडवरयनेष्तु मध्याह ` 

सन्ध्यया; प्रार् । तदुक्तम्-~ 

आबतेनेऽवगाह्वापः कुशपाणिस्तु बष्वचः | 
ब्रह्मयत्तश्च इवत सन्ध्यां माध्याहिकं ततः ॥ 
स्नानं तवा तु मध्याहे द्विजः घर्ध्पाघुपासते । 
ब्रह्मयज्ञं ततः कुयात्तिपणं तेत्तिरीयकः ॥ इति । 

यदि स्पृत्यन्तरस्थं गृह्यते तर्दिं योगियान्ञवल्वयकार्यायनोक्तमेव 
ग्राह्यम् , एतच्छखध्येतृप्रसिद्धेः । “उत्तमे शिखरे जात" इति वि- 
सर्जने कतवा हयार्पणं काथम् । याज्वलक्यः-- 

करे नीरं समादाय देवा गालितिमन्त्रतः । 
निवेदयेन्नपं प्रातः प्रयागस्तत्र कथ्यते ॥ 
प्रातःसन्ध्याङ्कमुतेन गायज्यास्तु जपेन च । 
साष्टशतसख्यन ब्रह्मा मे प्रीयतां रविः ॥ 

एवं सन्ध्यावन्दनादिकं मुख्या एव कतन्यम् । तथा च मिता. 
शषरायाम्-- _ . _ | 

काटे फरन्सयोषधयः कारे पुष्यन्ति पादपाः । 
वपन्ति तोयदाः कारे तस्मात्कालं न रङ्येत् ॥ 
भ्रातःसन्ध्थां सनक्षत्रां मध्यमां स्नानकमेणि । 
सादित्यां पश्चिमां सन्ध्यभ्ुपासीत यथाक्रिषि ॥ 

अयं मुस्यकाटः स्नानकमेणि मध्याहस्नानान्तरमित्यर्थः । 
मुख्यकाठे सन्ध्यावन्दनाकरणे प्रायश्चित्तं व्यासः-- 

आदित्योऽभ्युदियाचस्य सन्ध्योपास्तिमङुवतः । 



द्वितीयकाण्डे अष्मा कण्डिका । ७९ 

स्नात्वा प्राणोक्धिरायम्य गायत्यषटशतं जपेत् ॥ 
काध्यायनः-- वाका ^ 

सन्ध्याकारे व्यतिक्रान्ते जप कुयारपुनम्मनः। 
ऋचं वाचपच जप्त्वा ततः सन्ध्यामुपापत ॥ 

पारजात तु~ 
क[ङातिक्रपरणे चव चतुथाध्प प्रदपयत् ॥ 

सङ्गवपयन्तं प्रातः सन्ध्याग।णकारः । आाप्रद्षावसानं साय॑सन्ध्य. 
य। इति मण्डनः । स्मृतिसर- 

उदयासाक्तनी सन्ध्या घटिकात्रयपुच्यते | 
सप्रसन्ध्या त्रिषटिका अस्तादुपरिं भासतः ॥ 
उदयास्तमयादृध्वे यावर्स्याद्घटिकात्रयम् । 
तवत्सन्ध्यायुपासीत प्रायधित्तमतः परम् ॥ 

म्यह तु दक्षः- 
अध्यद्धयामादासायं सन्ध्या माध्याहिकीष्यते | 
अधेप्रदानतः पूरेमुदयास्तमयेऽपि वा ॥ 
गायत्यषटशतं जप्य प्रायधित्तं द्विजातिभिः ॥ इति । 

गौणकारेऽप्यसम्भवे यम 
देवोदितानि कमांणि प्रमादादकृतानि चेत् । 
शवेयांः प्रथमे यामे तावल्छुयाचयथाक्रमम् ॥ 

अत्र युख्यक।खनुराधात् सायं सध्यापासनं पूव कतवा “आगन्तु 

कानापन्ते निवेश" इति न्यायेनातीतकाठं कमं पश्चात्कायेमिति न्या 
यतः प्राप्तम् । 

प्याह समतिक्रान्ते सायङ्शो मवेधदि । 

सायं घन्ध्य।यपास्यादो सन्ध्या माध्याहिकी तदा॥ 
धमंप्रवृत्तो शङ्खः- 

सायङ्काल व्यतीतश्वेदस्तं याते दिवाकर । 
कुयादावात्तन। सन्ध्यां समारभ्य यथाक्रमम् ॥ 



७९६ लपु सस्कारगणपतो 

भावत्तनो मध्याहृक्स्येयं सन्ध्येष्यथेः । ̀  
छुवीतावचिन। सन्ध्यां रात्रावपि न दुष्यति | 
दथ।दधन्तु गायत्या सोरसुक्त विवर्जिता ॥ 
मध्याहषन्ध्या रत्र चेसममादाक्चियते दि । 
सौरस्थाने जपेत्घुक्तं सौरं वैश्वानरात्मकम् ॥ इति । 

तस्य निषेधाय यथाक्रममिति वचनमिति मदनपारिजति-- 
दिवोदितानि कषाणि प्रप्तुबन्ध्युत्तरागि च । 
द्बोदितानि स्नव विदध्यादुत्तरागि तु ॥ 
अवगाहं ब्रह्मयज्ञं सौरजष्यं च वर्जयेत् ॥ इति । 
स्नान सन्ध्यां त्यर्जन्वमः सप्ताहाच्छरद्वतां ॥्रनेत् । 
तस्मात्स्नानं च सध्यां च पूपकेऽपि न सन्त्यजेत् ॥ 
छूतके मृते चेव एन्ध्पाकपे समाचरेत् 
पनसस्चारयन्मन्त्रालाणायाममूृते दिजः ॥ 

प्रामायाममन्त्रा मना नोच इत्यथः । पेदोनपिस्त॒ - 

“परूतके सावित्रयाज्ञकि परदक्षिणं कतवा पूरं ष्यायन्नमस्ूया-” 
दि्यष्यदानपयेन्तां सन्ध्यामाह- 

उच्चाय वाचा गायत्रीं दव।दवौज्ञदनपि । 
` अष्टानिश्तिृखोऽत्र गायत्रीं मनका जगत् ॥ 

इप्यनेन गायत्रीजपमपि केऽप्याहु; । सत्र यथाचारं व्यवस्येयम् | 
सन 'जपादपूर्व पञ्चाद्वोमयत्र वा युद्रा ददगीयाः । ताश्वोक्ता विधानपा- 
रिजति गायत्रीहदये- 

सुख ९ सम्पुट २ वेतत ३ विस्ताणथे द्ियुखं ९ त्रिमुखं ६ 
चतुर अ पश्चषएल ८ पषण्युख ९ अधमुख ९० व्यपिकान्न 
खक १६ शकट १९ यमवाश्च १३ प्रान्थत २७ सन्युखान्ुखं १५ 
प्रम्बं १६ मुष्टिकं १७ मत्स्यः १८ सरमः १९ वराहकं १० पिहा- 
क्रान्तं २१ महाक्रान्तं २२ यद्र २३ पद्व २४। आसांरक्षणा- 



धितीयकाण्डे अष्टमी कण्डिका । ५६७ 

नि विधानपारिनात्त- 
सुमुखं स॑हत इस्तुत्तानौ ऊुिताङ्री । 
सम्पुटं पद्मकोश्चामो तवेवान्योन्यदतौ ॥ 
वितते संयुखो हस्तावुत्तानावायताङ्गकी । 
विस्तीण संहतो पाणी पियो सुक्तङ्छिद्रयो ॥ 
सम्धुखत्सनतयक्तपाण्योः कनिप्राद्रययोगततः | 
भरषाङ्कीनां वेररयाद्युखप्रयलादयः ॥ 

अस्याथः--सुमुखम् । संय॒ख।तसन्त्यक्तपाण्योः कनिष्ठाद्रययोपेन 
शेषाङ्करीनां विरर्तेनाडुद्यमारम्यानामिकान्तं यवत् द्वियुातरयुखच- 

तुमुखपच्वमुा भद्राः स्युः | 

शेषाङ्र(नां सय गातूवयागविनाशतः 
तिथक् संयुज्यमानाप्रा संयुक्ताङ्लिमण्डडो ॥ 
स्तां षणुख शद्युक्ता बुदा युद्राविश्चारदेः ॥ 

अत्र पूैयोगविना सत इपयत्र पृषेयोगः कनिष्ठद्रययेगस्तद्विनारेने. 
त्यथः | शेषं सुगमम् । 

अङुशिराग्रो संयुक्तो न्यु्नौ दस्तावषोधुखम् । 
उत्तान। त। दशेव व्यापकाञ्जलिकं करो ॥ 
अधोधुखो बद्धयुष्टी बद्ाप्रङ्एटक करौ ॥ 
व्वकटं नापर कथितमिति । 
बद्धमुष्टिकयोः पाण्य हत्ताना व।पतजेनी | 
कुडिचताग्राऽन्यया युक्ता तजेन्या न्युञजवक्रथा ॥ 
यप्रपाश्चमिति। 

अस्याथः-- बद्धमुष्टिकयोः पण्योयौ उत्ताना कुचिचिताम्रा वामत. 
जनी साऽन्यबा दृक्षिणतजेन्या न्युग्जदेक्रथा युक्ता यमपाश्चमुद्रेति | 

उत्तान पन्धिसं ङ नवद्ाङ्रिदिर करौ । 
सम्यगुद्धाटितां द पोदौ प्रन्थमुच्यते ॥ 



७९८ सषुत्रलस्कारगगपत। 

० च 

उत्तानानि सन्धिसंटीनानि बद्धान्यज्धुकिदसानि ययोस्तो तथोक्त । 
शेषं सुगमम् । 

सञ्चिगोध्वौङटिापस्ताहश। दक्षिणेन तु । 
अधोमुखन संयुक्तः सन्युखोन्मुख उच्यते ॥ 
उत्तानोन्नतकोटी च बिम्बः कथितः करो । 
ष्टौ चान्य)न्यसंयुक्ताबुत्तानो ष्टिको भवेत् ॥ 
भनस्तु सम्यखीभूतो युक्तानामकनिष्टिको । 
उध्वेसयुक्तवक्रा्ं रेषाङ्खिदरो करो ॥ 

युक्ते संयुक्ते अनामिकाकनिष्ठिके ययेप्तो तथोक्तौ तावन्योन्यसम्पु. 
सीमूतौ । तथा उध्वैसेयुक्तानि वक्रभ्राणि चेषाङ्ुलिदिल्नि ययोः कर- 
योस्ते। मानि नाम मुद्रा | 

अधोभ्रुखकरो वामस्ताश््ा दक्षिणेन तु । 
पृष्ठदेशे समाक्रान्तः कूपा नामाभिधीयते ॥ 
ऊध्वेमध्यो वामनो करे दक्षकर।भ्रये । 

दक्षकराश्रय कर सति उक्तरक्षणा वामभुजो वाराही नाम मुद्रा । 

यथातथाङ्री सिहाक्रान्तकणोधरितौ करे । 
किञ्चिदाङुचिताप्रो चेन्महाक्रान्तं तततः परम् ॥ 

तवेव कुचिताग्रो महाक्रान्तं नाम मुद्रा 

उध्वं कि्रिद्रतौ पाणी सुदरो बामरतजेनी ॥ 
सस्याथः-- किश्विदृघ्वतयोः पाण्योया वामतजनी दक्षिणहस्तेन 

गृहीता सा मुद्ररमुदरा | 
अधोगुखस्थितो मृधि परो दक्षिणः करः ॥ 

अस्याथैः--उक्तरक्षणवामतन्नन्याः मृश्च सघोमुखस्थितः करः प. 
हवो नाम मुद्रा | ह . 

न जातु दश्षयन्युद्रं महाजनप्षमागप | 

देवास्तस्य न पयम्ति विफरं च कृतं भेत् ॥ इति । 



क क 

दिवीयकण्डे भमी कण्डिका । ७९९, 

तस्माद्रहस्येव मुद्रा दशनीया। अत्रावसरे गायत्रीतरपणसुत्तं च्ौनकेन- 
© कर [ # १ ॥ ३ अपन्ते वा जयन्ते वा आगासीनः कुशाप्तने | 

© + @ सम्ध्यामु तपण काय स्मृता चष्यादिकं ततः ॥ इति । 

(१)उत्तीय धत्ते वाससी परिधाय ष्दोरूकरोौ पक्षा 
ल्याचम्य चिरायस्वासन्पुष्पाण्यम्बुमिश्नाण्युद्धं क्षिप्त्वो 
व्ववादहुः सुषमुदात्तन्नुद्रयसमुदुल्य चत्र तचष्युरत गाय 

ष्या च यथाशक्ति व्विम्राडित्यनुवाकपुरुषलुक्तक्िवस 
इरुपभण्डलब्राह्यणेरिर्युपस्थःय प्रदक्षिणीकृत्य नमस्कृ 
त्योपविशोदर्भैषु दभपाणिः स्वाध्यायं च यथाङाकत्या 
दावारभ्प वेदम् ॥ २॥ 

ततस्त पयहूह्याणं पूर्वं विष्णुठ°सुद्रं प्रजापति देव. 
टछन्दाछसि वेदादषीन्पुराणाचायानगन्धवानितराचा- 
यान्त्संवत्सरं च सावयवं दृवीरप्सरसो देवानुगान्नागा- 
न्ागरान्पषंतान्सरितो मनुष्यान्यल्ञान्त्रक्षारहसि पिका 
चान्त्सुपणोन्भूतानि पद्युन्वनस्पतीनोषधीभूतय्रामश्चतु 
चधस्तृप्थतामित्याङ्कन् पूवं तता निवीती मनुष्यान् । 
सनक च सनन्दनं तृतीयं च सनातनम् । कपिलमासु 
रिश्वैव वोढुं पञ्चशिखं तथा। ततोऽपसव्यं तिलमिभ्रं 
कन्थवाडनलटठं°सोम यममयंमणमभिष्वात्तान्सोभपा व. 
ईिंषदो यमाश्चेके । यमाय घमराजाय गत्यवे चान्तकाय 
च । वैवस्वताय काराय स्बभूतच्चषाय च | आदुम्बरा- 
य दश्च नीलाय परमेष्ठिने | घ्रकोदराय चित्राय चित्र 
गक्षाय वै नम इत्येकैकस्य तिरेनमिश्रांख्ञीखीन्दद्याल्रा- 
ञ्जटीन् । यावल्लीवकरतं पापं तत्चणादेष नहयति । जीवः 

(१) कण्डिकेयं वथाख्यानानन्तरं लिखतति सुधीभिरुढम् । 



८१9 असुव्रस्फारगणपतो 

तिपितृकोऽप्येतानन्थांश्चेतर उदीरतापरद्रस आयन्तुन 
उज्ज व्वहन्तीः पित्रभ्पो ये चेह भधु व्वाता इति तृचज्ञ. 
पन्प्रसिचे्तृण्यध्वमिति चिन्नेमो व इद्युकत्वा माताम 
हानं चेवं गुरशिष्यात्वरज्ञातिबान्धवा न तर्पिता देहा 
हुधिरं पिबन्ति वासो निरपीड्याचम्च ब्राह्यवैषणवरोद्र- 
सावि्नमेन्रवारणेस्तालिङ्धे६चेदरश्रमठं हठं घ हत्युषस्था- 
थ प्रद्तिणीकूलय दिशश्च देवताश्च नमस्कृयोपविहय ज. 
ह्याच एथित्योषधिवारवा चस्पातिविष्णुभहद्भ्योऽदभ्षोऽ- 
पाम्पतये वर्गाय नम इति सर्वत्र सं व्व्चसेति सुखं 
विष्टषटे देवा गाहुविद् शति वि सजंयेदेष लानविषिरेष 
लानि; ॥ २३॥ 

^ ततस्तपयेद्रह्ाणं पृ॑विष्णुं रर प्रजापतिं देषश्छन्दा- 
ऽति पेदातूषीन्पुराणाचायौनान्धवानितराचार्यान्पवत्सरं च सा- 
यवे देवारप्रसो देवानुगान्नागान्ागरान्पवैतान्त्सीरता म- 
तुष्यान्यक्तात्रक्षा शि पिज्चाचान्पुप गान्भूतानि पृ्ुम्वनस्पतीनोष 
धामूतग्रामश्चतुविधस्तृप्यतापित्योकारपृे"मिति सुत्रम् । 

(“तपेत् प्रीणयेत् । कं ब्रह्माणम् । कयं ए पुथ आदो । केष 1 
विष्ण्वादिदेवानाम् । नन्वत्र बरह्माणं विष्णुभित्यायेव वक्तुमुवितं किमभेमव्र 
पूवंपदमिति, पाठकरमादेव पूर्वसिद्ध १ सत्यम् । उच्यते स्मृ्यन्तरोक्तं 
मोदादिषटूविनायकतपणपूवमिति निृ्यथपैरयदोषः । तथा च यश्ञवस्व्यः- 

अवह देवताः सवां विश्वे देवास हइत्यचा । 
ब्रह्माणं तपयेरपूष विष्णुं शरं प्रजापतिम् ॥ इति । 

“सावयवः मिति चकारस्स॑वर्सरस्येष वरोषणम् । ॐ कारपूर प्रण 
वपूवेकं तषयदिस्यथः । तदुक्तं दाह्म्यपीरिशिष्टे- 

ब्रह्मयज्ञो जपो होप देवर्षिपितकषमे च । 
ष नि = क अनादुत्य छते सवे न भेरिपद्धि कारकम् ॥ इति । 
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त्येद्द्याणमिष्यत्र तपेणक्रियायाः करममूतान्बक्मादीनमिषाय “भूत. 
ग्रापश्चतुर्विधस्वप्यता' "मित्यत्र प्रमेगमुपदिशन्त्याचायाः। ततश्च''ॐ व्र- 
ह्या वप्धताणमिति हषेणे प्रथमान्त एव प्रयोगः कायः । गोमिरूपरिशिष्टेऽपि - 

तपेणे प्रथमा पक्ता श्राद्ध सम्बुद्धिरुच्पेत । 
पिता तपेणकले तु पितः ! स्थाच्छ्ाद्धकर्मणि ॥ इति । 

अत्र वि्तजनोपदेशादावाह नमपि द्रष्टव्यम् । तथा च यातव्यः 
आवाह्न पूरवेवन्मन्त्रेरस्तीयं च कुशान्क्ितो । 
प्रागग्रेषु सुरान्सवान्दक्षिणाग्रषु वें पितन् ॥ 
नामगोत्रे सय॒च्चायं दद्याखशवपूवेकम् । 
नोदकेषु न पत्रेषु न कुद्धो नेकपाणिना ॥ 
नोपतिष्ठति तत्तोयं यत्त॒ भमो प्रदीयते ॥ 

यत्त॒- 

` उभाभ्यामपि पागिभ्याएुदकं यः प्रयच्छति ) 
स मूढो नरक याति काटपरूत्रमवार््चिराः ॥ 

हतिव्याघ्रपादचनं तच्छ्राद्धादिविषयम् । तथा वोक्तम्- 

भद्ध दाने विवाहे च पाणिनैकेन दीयते । 
तपंणे तुंभयेनैव जज देयं तु नान्यथा ॥ 

गोभिलः-- 

द्रो हस्तौ युग्मः ता पृरयेदुदकाज्ञ किम् । 
गोदाङमात्रयुदधृत्य जलमध्ये जर क्षिपत् ॥ 

दक्षः-- | 
भ्रदेक्षपात्रयुद्ध्रत्य सिरु प्राङ्प्रुखः सुरान् । 

उदङ्पुखो मनुष्या पित्रादीन्दक्षिणापुखः ॥ 
तर्षयेद्ि्यध्याहारः । शिष्टा चारपरिप्ाप्वं यसिमन्सुक्ष्मपात्रे धृतेऽञ्जलि 

भङ्गो न भवति तद्भाद्यमित्यवषेयम् । तथा च च्छगङ्यः- 

छघुपात्रं करे कृत्वा सोवणं खङ्गपेव च । 
राजते ताब्रं घापि तेन सन्तपयेत्ितृन् ॥ 

सू० सं० १९०९१ 
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+ स ्े 0१०५ 1. 
प्रागग्रस्तपयेदेवानदगग्रे्च मानुषान् । 
तेनेव द्वियुणीरत्य तपयेस्मयतः पितन् ॥ 

द्विएुणीहृत्योमाभ्यापमाभ्य पिदृदीर्थगताभ्यामित्यथंः । मुष्यत. 
पणे समग्राणां प्राजापस्यतीर्थेन सम्बन्धः । गोभिढः ~ 

दमाः कृष्णाजिनं गवो मन्त्राभिब्राह्मणाः सुराः । 
०2० ^ 6 

नते निपास्यतां यान्ति योज्यमानाः पुनः पनः ॥ 
भतो देवतर्पणे युक्तेरपि दमैमनष्यपितुतषणकरणे न प्रस्यवायः । 

तते निवीती मनुष्यान्देवमानवान् तपेयेदित्यनुषङ्गः । मारद्वाजः- 

कण्ठ।वरम्वितं चेव ब्रह्मपतर यदा भवेत् । 
तच्निवीतमिति स्यातं शस्तं कमोणि मानुषे ॥ 

मोगी हः 9 ¢ € ¢ ४ 

मनुष्याणां तथा कुयांत्तपणं कण्ठसञ्चने । 
प्राजापत्येन तीर्थेन तपेयेद्रन्मणः घुतान् ॥ 

सत्र दिक्कियमोऽपि नन्दिपुराणे - 

एवान्यापथ केविया ब्रह्मपुत्र तपेयेत् ॥ इति । 
स्थे तु उदङ्मुख एव । तथा चोक्तं ब्रहवेवर्त- 

सोम्याभिमुखतो नित्थभरुदगग्रे च बर्हिषि । 
मनुष्याणां च तुष्टयथं निक्षिपेत्त नकाञ्जरीनू ॥ इति । 

तनेवाह- 
सनक च सनन्दनं वतीयं च सनातनम् । 
फपिरमासुरिं चेच वोढुं पश्चशिखं तथा ॥ 

इति इरोकपटिताः सप मानुषाः । ̂ 'ततोऽपर्षव्यं तिकपिभ्रं कृष्य. 
वानः सोप यपमयेमणम्निष्वात्तान्सोपपो बर्हिषद!) इतिसूतरम 
ततः मनुष्यतपणानन्तरमपसरम्यं पाचीनार्वी तिता छत्व तिश्युक्तं जलं ग. 
\४। 

हत्वा कम्यवाडनलाद्तपयेदिति ति सम्बन्धः । अभिष्वात्तादावपि पितृषदं 
सेयोऽयम् । तत्रवं प्रयोगः-'“अश्निष्वात्ताः पितरः सामपाः पितरः 
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बहिंषदः पितर” इति । अपपभ्यमित्यनेन सम्यजानुपातः दक्षिणाभि. 
मुखता च ज्ञातव्या । तथा च कात्यायनः 

सन्य जानु तताऽबास्य पाणभ्यां दक्षिणामुखः 

त्िङ्गस्तपयेन्मन्त्ैः सवान्पितृगणानपि ॥ 
यमाश्च!” इति सूत्रम् । एके साचाया; यमांस्तपेयेदिव्याहुः । 

एकेग्रहणाद्धिकदपः । यमनिवाह- 
“यमाय धमेराजाय पत्यते चान्तकाय च । 
वैवस्वताय कालाय सवंभूतक्षयाय च ॥ 
ओदुम्बराय दधाय नीय परमेष्ठिने । 
हृकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय वै नमः ॥ इतिसूत्रम् । 

चतु्दशमन्मेशचतुदश्यमाप्तपैयेदिति। अत्र केचित् -““यमस्तृ 
प्यता"मिति प्रयोगं कुबेन्ति, तदसत् । न ह्यत।नि देवतापदानि, क 

तर्हिं एते मन्त्राः | मन्त्राणां च यथाम्नातानामेव प्रयाग इति । यमतपेणे 

नमस्कारः स्त्र याज्यः । पञ्चे विरेषः-- 

पितखादपसव्येन द्षिणाभिष्खस्तिरेः | 
देवत्वाहेवती्येन यमान्सन्तपेदृबुधः ॥ इति । 

पितृतषेणेऽज्ञहिसंख्यामाह -““एकेकस्य तिङेनिश्रं ल्ञीद्गीन् दघ 
राञ्ज रीः"नितिसुत्रम् । एकेकस्य प्रत्यक क्यवाडनरदेः तिले्िश्रान्सं- 

युक्तान् जल्पृणोनज्ञरीलीज्ञीन् दद्यात् । तथा च व्यासस्मृतिः - 
एकेकमञ्ञकि देवा द्र द्र तु सनकादयः । 

अन्ति पितरस सीन सियकेकमश्जरिमर् ॥ 
वृद्धशातातपस्तु- 

मातमुख्याश्च यास्तिस्तस्तासां दध्ाजङराज्ञदन् । 
„ व्ीज्लीनेव तथान्या ददादृकेक पञङिम् ॥ 
विधानपार्जति शालङ्कायनः - 

सपर्य।चायंपन्रीनां ह ह दवामंराजडरी ॥ 
पक्त सापक्लमाता । चार्यः प्रतिद्धः । पल्ली भास्मनः । युवा- 
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दयोऽप्येकाज्ञरिना तर्याः । नन्व^पक्तव्यं तिरुपिश्मिस्यनेनैव 
तिलमापी पुनस्तिकशचव्दोपादानं व्यथेम् ? सत्यम् । स्यन्ते यमादीनां 
पितृदेवोभयरूपत्वान्नियमाये'मिति गोपीनाथः । (स्मृध्युक्तनिगिद्धदिने तिङ" 
निवृरिमामूदिष्येतदथेमिति हरिहरः । तथा च कत्यायनः!-- 

कट; काणवाथ जाबाङास्तथा वाजसनेयिनः । 
सतिकं तपण इयुिषिद्धेषु दिनेष्वपि ॥ 
तीय तिथििशेषे च गयायां पेतपक्षे । 
निषिद्धऽपि दिने इयात्तपणं तिरुमिभ्रितम् ॥ 

तपैणे परत्यज्ञङि मन्त्रावृत्तिः कायां । ननु मन्त्रस्य त्षणकर्मणिं 
करत्वास्संल्याज्ञङिदानस्थैककमताख्चे'"कटरन्ये कमारो सङ्कन्मन्न- 
करणमिति कत्यायनवचनाच्च सछदेव मन्त्रपाठढ इति चेत् ? मेवम् । 
्रतयज्ञकि न्यजर दायते। ततश्च यत्र मन्त्रः परयुक्तस्तद्थं एव स्यात्| 
न स्वाथ, इति सस्कारसिद्धेस्वत्िद्धये निवैपणङ्वनादिवद्रन्यान्तरसेन 
्रत्यज्ञठि मन्तरावृततिः स्यदेव । “#भ्मोटतो मन्त्रावत्ति" रिति कात्या. 
यनोक्तेश्चत्यलं पष्ठवितेन । तस्माहसन्ध्य(ध्यवल्प्यज्ञ छि मन्तराबृ्तिरिति 

सिद्धम् । गोषीनाथीय- 

गुक्तस्तेन दातम्यं न सुद्र तत्र दशेयेव् । 
तजेन्यङ्गह्टयोगेन सुद्रेयमभिधीयते ॥ 

योग-- _ , , 
अनाभिकाधृतं हम तजन्यां र्प्यमेव च । 

कानिष्टिकाधृतं खङ्गं तन पतो मवेहिजः॥ 
शातातपः- 

खन्गमौक्तिकदस्तेन कत्य तिङतपेणम् । 
मणिकाश्चनहस्तेन न शून्येन कद।चन ॥ ` 

शङ्खप्त-- 
विवा रोप्यसुवर्णेन षिना तान्नतिहेस्तथा । 
धिना दश्च मनर पिवरृणां नोपतिष्ठते ॥ 
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हरिहरभाष्ये स्पृतिः-- 
ये च पाणितछे शिरुष्टा रोमङ्पेषु ये तिरः । 
तेस्तिढेस्तपेणं कुवन् पितृपाती भवेन्नरः ॥ 

अन्यत्रापि- 
पटे तथऽहमनि पात्रे रोपरहूपेषु ये तिरा; । 
ते तिरा! क्रिमिसयुक्तास्तल्रं रुधिराथते ॥ 
तस्मात्ते मणिबन्धे तु कायां विमेः प्रयत्नतः ॥ इति। 

सस्य तर्पणस्य निप्यत्वेऽप्यानुषङ्गिकफर्माद - 

८(यावन्नीवङ्ृतं पापे तरक्षणदेव नश्यति" ॥ 
ति सूत्रम् | यावज्जीवं जन्मत आरभ्य त्पणदिनपर्यन्तं भाचरितं 

पाप भद्युम कम तत्क्षणादेव तषणत्तमनन्तरमेव नदयति क्षीयते । “जी. 

वतिितृकोऽप्येतानन्योश्वेतर”” इति सूत्रम् । जीवो विमानः र्ता 
यस्यासो जीवधितु$ः । सोऽपि एता्पू्वो्तान् ब्रहमादिचित्रगुप्रन्तान् 
पयेदिति । इतरस्तु जीवसितृकादन्यो मृतपितृकः अन्यान् एभ्य; परान् 

पित्रादीन् चकारात् ब्रह्मारदश्च तपैयेदिति पूर्वेण सम्बन्धः| विष्णुः- 
अपसव्य प्रजेन्द्राणां पन्य सवत्र कातितम्र्। 
आप्रकोषटं भरकतव्यं मातापित्रोस्तु जीवतोः ॥ 
न जीवतिपतृकः ृष्णास्तरेस्तपणमाचरेद् ॥ इति। 

गी याज्ञवरयः व ि 
यदि स्पाल्लौवपितृकः कभ्यो दय।लरजयिम् । 
य॑स्य एव पिता दश्त्तेभ्या दधात्घ्लय पुतः ॥ 

पराशरस्तु-- 
वृद्धौ तीथे च सन्न्यस्ते ताते च पतिते प्तति। 
येभ्य एव पिता दथत्तेभ्यो दथ।जकं सुतः ॥ इति । 
“उदधीरता मङ्गिरसऽआयन्तु नऽञज्ज पिवृभ्यो बे चेह मधु 

श्वाता इस्युचं जपन् प्रसिश्ेततप्यध्वमिति च त्रिरिति पुत्रम् | 
(उ दीरता"मिति रमेण नवच्च जपन् उर्पा्च आम्नायस्वरेण पठन् 
पाकिशेत्। भञ्ञरिककतं जर पितृतीर्थेन तपणजरू धिकरणे प्रक्षिपेत् । “त- 
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प्यद्ध्" मिदुकवा परतिपुरूप॑ वरीक्लीज्ञलाज्ञरीन्प्रकषिपेदिस्यथेः । तथा 
च यागा-- 

पितृन्ध्यायन्पािञ्चत जपन्पन्त्रान्यथाक्रमम् । 
तृप्यद्ध्वमिति च त्रिञ्धि; पुरुष प्रति तपयेत् ॥ 
पाजंनं तपेणं श्राद्ध न कुयद्रारिधारया । 
ऊुयाच्वेदरारिष।राभिस्तरपव निष्फङं भवेत् ॥ 
भत्र केचित् “उदीरवाणमित्यादिकानामृचां पितरिदितपणेऽज्ज- 

ङिदाने करणत्वं मन्यन्ते, तदसमञ्चक्षम् । सूत्राथपर्याखोचनयाऽकरणता 
परति; । कथम् ? जपन्प्रसिश्ेदिव्यत्न शतृभरव्ययेन मन्त्रान् जपता सतते 
जरपरक्षपः काये इत सूत्रा्यतीयते । करणे तु “मन्त्रान्तैः कमादिः 
सान्निगह्य इति पामाषया मन्त्रान्ते भज्ञछिः प्रप्त; । तथा सति जपश्च- 

ब्दस्य श्तुपर्ययस्य चानथेक्यप्रसङ्गः दनाथताकस्पना च प्रसेक. 
शब्दस्य । तस्मादिदं प्रसेकारूय कमीन्तरं स्वात् । धारानिषेषस्तु प्रसेकाति. 
रिक्तिविषयः । “नमो वऽईस्युक्त्वा मतापहानां चेव भमिति शत्रम् । 
धनपो व" इत्यष्टौ यजूषि उक्तवा जपित्वा मातामहदित्रयाणामपि एवं 
भमुना प्रकारेण जलं प्रक्षिपेत् । योगी- 

नमो व इति जप्त्वा वे ततो मातापहनपि । 
तप॑येत नृशेस्या्थै धर परममाभितः ॥ इति । 
सत्र यद्यपि सूत्रकृता मातृत्पणे नोक्तं, तथापि स्मृतिव।क्यसकसेव्य- 

मेव । तथा च ऋष्वधृज्गः- 
पित्रादिभ्यो जरु दवाञ्जपन्पत्त्रास्यथापेधि । 
तृप्यद्ध्वमिति च निषे तता मतृस्तप्यंऽएव च ॥ हति। 

मरीचिः 
पित्रादिश्रयपर्नीनां पृथग्देयं ततो जन्म । 

„ ठतो मातामहानां च क्रम एवे हि तपेणे ॥ 
गांपीनार्थाये स्मृतिः 

अन्तम्मातापहन्कृत्वा मातृणां यः प्रयच्छति । 

तपण पन्द्नति च गरक सतु गच्छत् ॥ 
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(गुरक्षिष्यल्विगन्नातिबान्धकतानि"तिषुत्रम् । गुरुराचाये उपनी. 
य वेदाध्यापकः । शिक्षितुं याग्यान् रिष्याम्पुत्रादीन् । ऋलिजो याजक्षान् 
कातीन् पितव्यश्नत्रादिसपिण्डगोत्रमान् । वान्धवान् मातुकमातुरेषपिव्- 

षवस्तीयादीन् । यागी-- 
पुव स्ववश्चजानां ठ कृयादुदकतपणम् ¦ 
पुहर्सम्बन्धिभूतानां ततः कुयात्त तपषणम्॥ 

तथा च भोजराजीये पितृक्रम उक्तः 
आद पता ततो पराता सापत्नजननी तथा | 
मातामहा; सपत्नीकाः स्वपरन्यस्तदनन्तरप् ॥ 
सुतश्रतपिवृग्याश्च मातुरश्च सपत्निका! 
दुहिता च स्वता प्रोक्ता दोहित्रो मागिनेयकः ॥ 
पिदृष्वसता पापृष्षपा इवशुरो युररिक्थदो । 
एते स्युः पितरस्तीरथे तपणे च प्रहाख्ये ॥ 
पितेति पित्रादित्रयमिष्यथेः। रिक्थं घनम् । बहुपुराणामिमतोऽयं 

क्रमः । वर्व्रखयः- 

पवर्णेभ्यो नरं देयं नाप्तवर्णस्य एव च । 
् अ  _ ¢ पूः € 

नापगोत्रस्वधाकारेस्तपयेदनुपूवंशः ॥ 
गोपीनाथीये- 

ब्राह्मणस्त्वन्यवणान्सन्तप्यं तञ्जातिताभियात् । 
सवर्णेभ्यो जरं दथ्ानान्पेभ्यस्तु कद्।चन ॥ 
कामादलोमाद्धान्पोहत्छृत्वा तञ्जातितामियत् । 
त्रियाणां प्रकतग्यं तपं तु पुरोहितैः ॥ इत्यादि । 
सत्पणे प्रत्यवायमाह “अतरपिता देहाहुधिरं पिबन्ती?” ति सूत्रम्। 

पूर्वोक्ता! नक्षादयः भतर्विता सन्तः भतपवितुर्दहाच्छरीरात् रषिर रक्त 
पिबन्ति शोषयन्ति । त्णाकरणप्रस्यवयेन देदाद्रकुशोषो मव्ताद्यर्थः | 

वत्त-- 
देवताश सुनीशवैव पिन्यो नेव तपेयेत् ) 
देवादीनामृणी भूत्वा नरकं स तरजरयधः ॥ इति । 
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((अता्पिता देहादरषिरं पिबन्ती!'ति निन्दाथवादश्रवणन्निस्य- 

त्वा्च भावदयकं कतेव्यमिति । “वासो निष्पीञ्याचम्येः'तिपत्रम् । 
एवं तपणं विषाय स्नानवखं निष्पीड्य तस्माज निष्क्रादयाचामेत् । 

योगो-- क्ष्व (ठि @ खद, @ छ छ, षि क | 

वस्ननिष्पीडम तोयं श्राद्धे चोर्छि्टमाजनम् । 
भागषेय श्रुतिः पराह तस्मानिष्पीडयेत्स्यङे ॥ 
जङमध्ये तु य! कथिदुत्राज्मणो ज्ञानदुबेडः 
निष्पीडयति तदन्नं दक्षिणामिष्ुखः स्थठे ॥ 

पराशषरः- 
स्नानाथघरुफगच्छन्ति देषा! पित्गणेः सह । 
वायुभूता हि गच्छन्ति ठ्षत्ताः सलिलाथंनः ॥ 
निराश्चास्ते निवत्ते वद्निष्पीडने कते । 
तस्मान्न पीडयेद्रख्पदतवा पिदतपंगम् ॥ इति । 
निष्पीडयति यः पूवे स्नानवश्चमतपिते । 
निराशः पितरो यान्ति शापं द्वा सुदारुणम ॥ 

पराशरः-- , „ ध . 
न पूवं तपणाद्रल्ं न चाम्भसि न पादयोः| 
विकास्वधोदकषं नेव द्विगुणं त्रिगुणं न वा ॥ 
एतेषु पीदयेदरद्ध राक्षसीं ते क्रियाम् ॥ 

मृत्यन्तरत्- 

त्रिशुणीडतवद्ं न पीडनीयं विचक्षणः 
पीडनीयं चतुद्ध। तु न चाधोदश्षमम्बुनि ॥ इत्यादि । 

व्रिषननिपारजात-- 

द्ादश्यां पद्यां च सदक्रान्तो श्राद्वारे | 
वल्ल निष्पाडयन्नेवं चक्न पषाण याजयत् ॥ 

अथ जलङद्वताचनम{ह- 

“व्राह्मवेष्णवरो दरसवित्रमेत्रवारुणस्तदिकरमेनतेरचयेत् । त्रषष- 
णोऽवं ब्राह्मः । विष्णोरयं वैष्णव; । रद्रस्यायं रद्र: । सवितुरयं घा- 



हितीयक्षाण्डे अषएमी कण्डिका । ८०९, 

वित्र: । मित्रह्यायं भेत्रः । वरुणस्यायं वारणः । तदिलङ्े; तेषा ब्रह्मा. 
दनां रिङ्गं प्रकशनमामथ्य तादृशः मन्त्रैः वान् षोडश्चोपचर; पश्चो- 
परचरिवं १४९् प्रथक् भचयेत् पूजयेत् । योगी ~ 

ब्राह्मषैष्णवरोरस्त सावितरै्नवारुणेः 
तरिलङ्गरेव मन्त्रस्तानचयेरसुसमाहितः ॥ 

स्पतिसार-- च ध 2 ॥ 

नक पष्प द्विषा यान्न भिन्याल्कलिकपरपि । 
भेदश्च कङिकुन्दानां समानो ब्रह्महत्यया ॥ 

पुराणे-- ॥ 
अप्स्वगनो हृदये दूयं स्थण्डि प्रतिपाद च। 
पटृस्वेरघु हरेः सम्यगचनं मुनिभिः स्मृतम् । 
अप्रा क्रियावतां देवा हदि देवां मनोषिणाप् | 
परतिमास्वद्पनुरद्धीनां योगिनां हृदये हरि; ॥ 

“अदश्रर्ह ससऽदस्यादित्यमुपस्थाय दक्षिणीकृत्य दिशश्च 
देवताश्च नपरस्कृरयोपविशेत्इति सूत्रम् । 

‹'अशृश्रपस्य केतवो ०, इतः शुचिषत्"! । इति दास्यां ऋभ्य 
भादिस्यं चथ उपस्थाय प्रदक्षिणीकृत्य दक्षिणेनाब्रह्य दिशः प्राच्यादयः 
देवाश्च सन्निधानात्तासामेवाधिपतयः इन्द्रादयः तानपि मन्त्रान्तरान- 
भिधानात् चतुथ्येन्तैः नाममन्त्ररेव नमस्कररेय तत उपविशेत् । तथ। च 
योगी-- 

ततोऽवरोकयेदक दर्सः शुचिषद चा । 
स याति ब्रह्मणः सञ्च स्नवेच्छेधोऽनया अपि॥ 
ततश्च(पो नमस्छुया दिग्दि कंषाङष्टदेवताः ॥ इति । 

पाठक्रमेण ब्रह्मादिभ्यो जल्दानपवेकं नमेदित्य्थः। नम इति 
सर्वत्रालुषङ्गः कायः | ततः किं कुयौदिष्याह “सं वचसेति मुखं नि. 

मृष्टे देवा गातुविद ऽ१ति विजये" इति सूत्रम् । ̂  ्बद्चते”ति 
मन्त्रेणाज्ञङिना जरूमादाय मुखं आस्यं विमृष्टे शोषयति । “देवा गा- 

सू° सल० १५०२ 
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तुविद" इति मन्त्रेण कमोज्गमूतन्देवान् संहारमुद्रया विसजयेत् स्वस्था. 
नं गमयेत् । तथ। च श्िवः-- 

अधोघ्रुवे वामदस्तेऽनुक्तानं दक्षहस्तकम् । 
्षिप्तङ्कीरङ्कछिपिः सेयोञ्य परिवतयेत् ॥ 
एषा सहारयदरा स्यादिस्जंनविधो मता ॥ इति । 

(।एष स्नानविधिरेष स्नानविधिः" इति सूत्रम् । एषः पूर्वाक्तः 
स्नानविधिः निप्यस्नानेतिकतेम्यता । समािनज्ञापनाथौ द्विरुक्तिः । हरि 
हूरमिश्ः प्रातःसन्ध्यावन्दनानन्तरं तपणमुक्तम् । तेषामयं मन्थः “एवं 
तु तपेणं॒प्रातःस्नानानन्तरं काचम् | ठदा न कृतं वेन्मध्याहस्नानान- 
न्तरं कथम् । मध्याह्न मन्त्रः स्नानं न कृतं चेत्तदाऽपराहादिषु स्नानं 
कला कार्यम् | “पूरवो वै देवानां मध्यन्दिन मनुष्याणां अप- 
राह्नः पित्तरण।" मिति श्रतिप्तषणव्यतिस्किविषया” | प्रादशवेवं करते तप॑णे 
मध्याहादिषु न कव्यमेव । स्नानाङ्गतपैणं तु वुः स्नानानन्तरं कार्यम् । 

भ्रातः सध्यां समासा द्विजस्तपणमाचरेव् । 
तत्र चेन्न कृतं तन्तु मध्यस्नानोत्तरं भवेत् ॥ 

 कारिकायामिति । मध्यस्नानं मध्याहभ्नानम् | गोपीनाथप्रभृति. 
भिस्व मध्याहसन्ध्यात्तरकके तपणमुक्तम् । 

इति शरीप्रथपक्षाखीयरपकृष्णविरचिते पारस्करण्रयमूत्रषि- 
वरणे संस्कारगणपत।ं क।तीयत्रिकण्डिकापुत्राक्तस्नानसन्ध्यातषं' 
णर्विधिः ॥ | 

सथ श्राद्धा्गतपणे विरेषः। प्रयोगषरिजिति- 

दृशं तिखोदके पुवं पथाद्यान्पहाखये । 
मातापित्रोः क्षये पूवं न प्रशान्त परेऽहनि ॥ 
वरगकस्य क्षयो येषामन्येषां तु विवजेयेत् ॥ 

ृद्शाततपः-- 
पुवं तिरोद्के दत्वा च्ापश्राद्धं समाचर् । 

-प्रत्यञ्द् न मरत्पूवं परऽदत तिखदकम् ॥ 
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हारैतोऽपि क्षयाहं प्रकव्याह- 

ततः परऽहे डुवीत तपण पुरषः सुधीः 

तच्छषरितर्दभस्तु प्रातः स्नासा सुधापरमम् ॥ 
गाग्यः 

परदः ब्रद्धङकृन्मत्या या न तपयत पप्तन् 

अवप्नाः पितरस्तस्य शशाप दत्वा व्रनन्तिते॥ 
स्नाला तीरं समासा उपविऽध कुशासने । 
सन्तपय।त्पतरन्पूबान्स्नला वने च धारयत् ॥ 

इदन्तु श्रा द्धदेवता मूतपितृविषयम् । तेन नित्यतपंणं बहुदेवत्यं श्र 
द्वादने यथाकारं मवव्येव्र | मत एव -- 

निषेद्धेऽपि दिने इया र्षयाहे तिछतर्षणम् ॥ 
इति वचनं युज्यते नित्यतपणविषयघेन । भन्यथा क्षयाहे तपणमेव 

नाति कुतर प्रतिप्रपव; स्यादिति, उक्त प्रयोगरत्ने नारायणभह्ैः | 
महाख्यश्रद्धे तु देवर्षिपित्रत्पणं कृता श्रद्धं कुर्यात् । श्राद्धानन्वरं वु 

्रद्धदेवतामुतपितृतप्णमेव तष॑येत् । क्षयहि तु नियतपेणं पवेमेव का- 
यप्, श्राद्धङ्गमूततपेणं द्वितीयदिने सन्धावन्दनाधूर्वैमेव कार्यम्, श. 
एटाचारात् । तथा विधानपारिजित-- 

पक्ष्राद्न्तु निवत तपणं स्यादिने दिने । 
सडृनपहारये दद्यास्परेऽदनि तिरदकम् ॥ 
जीवमानः पिता यस्य पाता यदि विपद्यते। | 
मातुः राद्धं सुतः यनन इयां च्द्ाद्धतपणमू ॥ इति संहे । 

श्राद्धाङ्गतपणनित्यथः । ब्ृद्धिश्राद्धादो ठु नास्त्येव -- 

वृद्धिश्राद्ध सपिण्डे च प्रेतश्राद्धे तथव च । 
मासानुमाधिकश्राद्धे न इुयाततिरतपेणप् ॥ इति गगेक्तिः। 

तीर्थप्राप्तौ तु स्वश्चाखोक्तं तषणं कृषा “देवा यक्षास्तथा नागा 
इया दिपुराणो कतमन्त्रेः देवानसन्तप्ये ^“सनरृः सनन्दन"श्वेति ऋषीन. 

नप्ये ५५अपिष्वाच्ास्तथा सोम्या,” इति पितृतपेणं च कुयोदिति त्रि. 
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स्थल सेतो उक्तम् । अथ यमत्पणन्तु काम्यं दिनविशेष एव । तथा च 

वृच्मयः- 

यां का.ञखतसरितं प्रप्य कृष्णपक्ष चतुदन्ना । 

यमुनां तु विशेषण नियता नियतद्ियः॥ 

यमाय धमेराजाय मृत्यवे चान्तकाय च। 
वैवस्वताय क।काय सवेभूतक्षयाय च ॥ 
ओदुम्बराय दधघ्राय नीराय परमेष्ठिने । 
वृकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय वे नमः॥ 
इस्येतेनाममन्नेस्तु प्रणवादि नमेऽन्तकेः । 

॥ तपेयिता यमं देवं सर्थपाैः प्रमुच्यते ॥ . 
स्कन्दे तु-. _ _ 

टृष्णपन्ष त्रयोदश्यामङ्गारक दिनं यदि । 
तद् स्नाखा शमे तोये तप॑ये्यमनापभिः ॥ 

इ्युक्तं यमतपेणं वाजसनेयिनां नित्यम्, न तु काम्यम् , त्सत्र 
नियतेन बोधनात् । इति यभतपणम् । 

अथ भीष्मत॒षणन्तु-कर्तिकरुङ्धेकादशीप्रभृतिपश्चसु माधषड्क 
उष्टम्यादिषु च। इदं भीष्मतपणं जीवदिपतृकेणापि कतंव्यम् | तथा च पाय. 

जवत्वितृकोऽपि कुर्वीत तपंणं यम्भाष्पयोः; ॥ इति । 
तत्र मन्रः- 

वेथ्याघ्रपादगोत्राय साङ्छत्यभरवराय च । 
गङ्गापुत्राय भीष्माय प्रद् स्येऽं तिरोदकम् ॥ 
अपुत्राय ददाम्येतनलकं भीष्माय तपेणम् ॥ 

इति ओष्मतपणम् । कालातिक्रमे तु- 
न फुतानि प्रमादचेस्रातःकमोणि याति च । 
रात्राघपि त॒ कायांगि विना ब्रौचं च तपेणम् ॥ 

+ ८ 

दिबोदिताः क्रियाः कायां रात्रावपि यथाक्रमषू । 
क विना सोरं चावगाहं ब्रह्मयत्तश्च तपेणम् ॥ 
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के चिद्रत्रावपि रह्मयज्ञामच्छ।न् । ग्रामे मनपा साध्याय 

धीयीत दिवानक्तश्वे"स्यापस्तम्बविषयम् । तथा च- 
1 ५ रत्रावापे हे तपणम् | 

तद्यजुःशाखिनापेव नान्य षान्तु विधीयते ॥ 
ततु रात्र यामपवन्तम् । तथा च घमप्रवृत्ते- 

रत्र प्रहरपयंन्तं दिवा कर्माणि कारयेत् । 
अवगाहं च सौर ब्रह्मयज्ञं च वजेयेत् ॥ 

अथ गृहस्नानं चतुतशतिमतत्- 

आपः स्वमावतो मेध्याः कं पुनवैहितापिताः । 
अत. सन्तः प्रशचक्तान्ति स्नानयुष्गोदवारिणा ॥ 

यमः- [प 
अ।प१ एव षदा पृञ्यास्ताषां वहिर्विंशेषतः । 
अतः सर्वेषु केषु उष्णापः पावन स्पृतम् ॥ 
पादौ प्रक्षाटयस्पूं सुखं यज्ञोपवीतकम् । 
द्विराचम्य कराभ्यान्तु घृत्वा दमान् धिखां स्पृशेद् ॥ 
प्राणायामे ततः ठता कालन्ञान यथोदितम् । 
परवोत्तर।युखो मृस्वा इत्थं स्नानं समाचरत् ॥ 
( इति सस्कारगणपतो स्नानसन्ध्याविपिः ॥ ) 

^“हषेत्वे "त्यादि “खं बह्म "स्यन्तमन्त्राणां विवस्वान् ऋषिः 

सराणि यजथषि सवाग च्छन्दासि प्रजापतिर्देवता स्नाना- 
दिसवेकमेसु विनियोगः” इति ऋष्यादिक छतः परत्- 

अविदित तु यः कुषदजनाध्यापन ततः। 

होपमन्तनरादौनि तस्य चास्पफकं भवेत् ॥ 

इति वचनात् भविदिखा आर्षादिकमितयथेः । भरातिमन्त्ं चापौदिकं 
पठनीयमिति ॥ ॥ . हि 

अथ प्रयोगः| तत्रादो स्नानोपकरणाहृरणम् । ततो नयादेजल- 

समीपगमनम् । तत्र प्रक्षाहितदेशे स्नानेपकरणस्थापनम् । शृजरभ्यां 
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पादो प्रक्षाल्य पाण्योः प्रक्षालनम् । इयोपग्रहपवित्रधारणम्। गायत्य। 

“पा नस्तोकः?ईति मन्त्रेण वा रिदेकदेशवन्धनम् । तुष्णीं जुटिका. 
बन्धनं च | “मानस्तोक हति मन्त्रस्य इपञकहषिजेगवीच्छन्दः एक- 
रद्र देवता शिख।बन्धने विनियोगः । ॐ मा नस्ताकृ० हवापहे" 

उद्धरे ! विरूपाक्षि ! मांसक्चोगितभोजने। । . 
तिष्ठ देवि ! शिखामध्ये चाद्युण्डे { चापराजिते! ॥ 

इति पक्षान्तरे ¦ ततो वयज्ञापदीतपरक्षाटनम् । आचमनं प्राणायामत्रयं 

कालनम् । तद्यथा “अब्र पृथिव्यां जगवृरीपे मारतवर्पऽुककषत् 
ऽमुकस्मिन् देश अद्य श्रीब्रह्मणो द्वितीये पराद्धं उवेतवाराहकस्पे 
वैवस्वतमन्वन्तरे कठिधुगे भथमचरणेऽमुकवत्परेऽपु छायनेऽपुकतों 
अमुकमासे अघुूपक्ष अपुकतिथावमुङनक्षतेऽपुकवासरेऽपश्योगे 
ऽग्रुकयुद ततं नि्यस्नानमहं कररष्ये" इति कालन्ञानम् | ^उरू१। 
हीत्यस्य श्ुनःशेपर्षिः त्रिष्टुप्छन्दः वरुणो देवता तोयामिमन्त्रगे 
निनियोगः । "ॐउ₹&ई६(०''ति तोयामिमन्त्रणम् | ये ते शतं विश्वा 
मित्र ऋषिः त्रिष्टुष्डन्दः वरुणो देवता तोयावत्तने बरिनियोगः। 
ञ्य ते शतं बरुणय सहच यज्ञियाः पाशा वित्ता पदान्तः ते- 
भिर्नाऽअथ सवितोत विष्णुखरिश्े मुश्वन्तु परतः सखक्षाः खाह"ति 
हस्तेन तोयावर्तनम् । (सुमित्रिया दुर्मित्रिया द्रे यजुषी परजापतिन्र- 
पिः आपो दषाः आचस्य जराञ्चलिग्रहणे द्वितीयस्य देऽ प्रय- 
पां निपिश्चने विनियोगः । “उन्पुमि० सन्त्विति नरखञ्चिं गरही 
त्वा “उदुरिम ° द्विष्म इव्यनेन देष्यं भति निषिश्वत् । तते मदन्त्रेषा 

विभग्येक भागमादाय मृज्जलाभ्यां कट दीनां तरिज्िः प्रश्रारनम् । आच. 
मनम् ““उदकाय नमः” इति तीथ।दकनमस्कारः । “इदं विष्णुरिति 
मेधातिथिक्छषेः गायत्री च्छन्दो विष्णुदेवता मृद्।इाङर्भने विनि. 
योगः । ॐइद् च्वि०सुरे'' इति मृद्ाऽङगारम्भनम् । ततः दानेनाभिमात्रं 
जलं प्राविदय केराद्धिषा कृ कण। नासां च निरुदूधष्य । “अपो. 

ऽअस्पानिति सुयाभिमुखो मञ्जेत्। “आपोऽअस्मानिति हवि. 
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दवानऽकषिः निष्टुष् छन्दः आपो देवता मञजने विनियोगः। ॐ. 

पोऽअस्मा दबीः। उदिदाभ्यऽहति प्रजापतिक्रीषिः यजुश्छन्दः 
अपो देवता; अप्सु पञ्जने विनियोगः । ॐउदिद।भ्यः० एभि" 

इ्युन्मज्जनं पुनस्तृप्णीं निमञ्ञयोन्मज्जनम् । आचमनम् । "'मानस्तोक 
इति कुः१५ऋषिः जगतीच्छदः एकश्ट्रो देवता गोपयेनाङ्गबिरेषने 
वि०| पा न° हवापहे!? इति गेमेयन।क्गविङूपनम्। उद को पस्पश्ैनम् | 
(पर मे तल। यामीर्यनयोः शुनःशेपऽविः आद्याया गायनजीच्छन्द्ः 
द्ितीयायालिष्टुप् छन्दः वरूणो देवता) सखन्नोऽअप्रे सस न्।ऽअश्रऽइय- 
नयोवामदेवऽऋपिः त्रिष्टपन्दः अप्रीवरुणौ देषते, माप इति भरना. 
पतिकषिः यजुः हृदयशुं देवता, पास्नोधान्न ऽइति परनापतिरकषिः 

` अनवस्षाना गायत्री वरूणो देवता, उदुत्तमं शुनःशेपऽ ऋषिः त्रिष्टु- 
पूठन्दः वरुणो देवता, युश्वन्तिति आगथवेणो भिषक् अवुष्टुप् 
ओषधयो देवताः, अवभृथति प्रजापतिः यजुः यन्ना देवता सर्वेषा. 
मभिपिश्चने विनियोगः उदमम्पे०चके । तत्वा० मोषीः । सन्नो 
ध्यस्पत्। स सखन्नोरएधि । पपा यदा० पु । दृदुत्तपे० स्याप । 
मुश्वन्तु मा०किसखिषात्। अव्रमृ° स्पाहि” श््य्टमिमेन्त्ररज्ञङिना मस्त 
के जटं प्रक्षिपत | ततस्तृष्णीं निमउज्योन्मञ्ज्याचम्य सोदकेदमः पबेत् | 
'प्रणवस्य् ब्रह्मपिगोयन्ीच्छम्दः परमासरा देवता, व्याहृतीनां 
भन,पतिक्रुषिगायत्युग्णगदुष्टुप्छन्दासि अशिवायुपरूयाः, गायत्री 
मन्स्य विश्वामित्रऽकऋषिः गायत्रीच्छन्द; घविता, अपोहि एति 
तृचस्य सिन्धुद्वीप ऋषिः गायत्रीच्छन्द्ऽअपों देवता, इदमापः 
प्रजापतिक्रषिः अवुष्टुव्छन्दः आपो, हविष्पतीरिति प्रज।पति 
बरवः अनुष्टुष्डन्द; आपो यजमानोऽध्वरः पुषश्च दे०, देवीराप 
इति दरयो; प्रजापतिः पङ्कः आधस्पापां पद्रताप्रस्याश्य, अप 
देवा वरुणः व्रिष्टुबगनेः, दुपद्ादिषेति प्रजापस्यञ्िविसरस्वत्य ऋषयः 
अनुष्टु० आपो; शन्नो देषीरिति दध्यङ्डथवेणः गायत्री शनि! ०, 

र +. 

अपाप्रसमिति बृह्पतिरिश््रध० अनुष्टुष्छन्दो रसो०, अपे देबी 
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रप्नेति सिन्युद्रीपः भ्यङुप्रारिणी बृहती आपो, पुनन्तु मेति 
द्योः प्रजापस्यजि परस्वस्यः, अत्र पितरो अग्र आयुषि वेख।- 
नघः गायती अभ्रिः, पुनन्तु मा देव प्रजापत्यकषिप्तरस्वत्यः भनु 
ष्टुप द्वजना धाश्च भृतानि जतिषेदाश्च द्०) पवित्रणत्याद्ानां 

चतुणौ प्रनापत्यदविपरस्वस्यः, पशचम्या गायत्री ° अग्निद, षष्ठया 
गायत्री अध्रित्रह्य च; सप्तम्धा गायत्री सोमो, अष्टम्या गायत्री 
सविता देवता, चित्पतिम व्वाक्पतिमां देवो मेति त्रयाणां प्रजा 
पतिः यज्षि आद्यया; प्रजापतिर्द० वतायस्य स्वता, सवषा ष 

वने [वैनियोगः । एभिः; पावधित्वा पुनरोङ्रेण व्याहतिभिगायत्या च 
पावयेत् । तत्वं प्रयागः “ॐ मूः पुनातु । ॐ भुवः पुनातु । ॐव; 

पुनातु। ॐ तत्स ° यात् सवं पुनात्। आपो णक्से। योषः०तरः। तस्मा” 
च नः। शद्मपः० हसः युखन्तु०षात्"' एव क्रमेण पावितवा तुश. 

स्पल्यञ्य, ततः पुनः “इमे पे अरुणे" स्यष्टमिरञ्चटिन।ऽभिषिश्चव । ठतो 
ऽषमर्षणं (तञ्च सत्यशवेत्यपपेण ऋषिः अनतुष्टुष्डन्द; भवभृत्तो 
देवता अन्तजंङे जये वि०"" । भथवा दुपदादिवेति परजापर्यषि- 
सरस्वत्यः अपो द° अन्तजंरे जपे ०० । भथवा “'आयङ्गौरित्यस्य 
सापराहीति क्षिः गायनी अभनिद० बन्तजेरे जपे वि०"” प्राणायामं 
वा त्रिरावर्चयेत । विष्णोः स्मरणं वा कुत् । ततस्तष्णीं तरिर्मज्जनम् | 
स्नानाङ्गतपणम्-घादवलायनः- 

स्नानाङ्गतपणं कृखा यक्षषणे ज रमाहरेत् । 
““यन्पया दूषितं तोयं पठेः शारीरकम्भवेः ॥ 
तस्य पापस्य शुदुष्यरथं यध्मेतत्ते तिद” ॥ इति । 

ॐ ब्रह्म. दयो देवासृप्यन्ताप् । अमूर्द्वाप्तप्यन्ताम्। ॐ यु 
वर्देव।स्तप्यन्ताप् । ॐर्दवास्तप्यन्ताम् । ॐ भू्युवः स्वदेवा 
स्तप्यन्तामू्? । यज्ञोपवीतं कण्ठे का “ॐ सनकादिकेषाय 
नादयो करुषयस्तृप्यन्ताम् । ॐ भूः कऋषयस्तप्यन्ताम् । अनुष 
कषयस्वृप्यन्ताम् । ॐ सः ऋषयस््प्यन्ताम् । ॐ भूवः खः 
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कूषथस्तृप्यन्ताभर" । अथापसम्यम् । “ॐ कठथवाटनरादय 

स्वृप्यन्ताम् । ॐ भुः पितरस्तप्यन्ताम् | ॐ मुवः पितरस्वृष्य 
न्तामर् । ॐ स्वः पितरस्तृप्यन्ताम् । ॐ मुयुवः स्वः पपतरस्तष्य. 

ताम् 1 सव्यम् । आचमनं कुः । 

"यन्मया दूषितं तोयं श्रारीरमरपतम्मवम् । 
तस्य पापस्य शदूध्यथ यमते विरोदकम् ॥* 

इप्यनेन भज्ञछिना जरं स्थले क्षिपेत् । 
“ कतागुरपेषु दक्षेषु पितरो ये व्यवस्थिताः । 
ते स्वे पृपतिमायन््तु मयेल्छैः रिखोदकेः ॥" 

इत्यनेन शिखोदकं बहिः क्षिपेत् । शति स्नानविधिः । तता ज. 
लाद्वहिर्निगेमनम् । वसखपरिधानम् । मृदा द्विश्चो करो प्रकषार्य करट 
यथाविधि तिलककरणम् । पवित्रोपग्रहः | आचमनम् । “केशव, ना - 
रायण, माधव, गोविन्द, विष्णु, पधुष्रूदन, त्रिविक्रम, बामन 
भधर, हृषीकेश, पद्मनाभ) दामोदर, सङ्कषेण, वादेव, भदयुन्न, 
अनिरुद्ध, पुरुषात्तम, अधोक्षज, नृ निह, अच्युत, जनादन, उप- 

द्र हारे, कृष्णाय नपः । पना पनः । वाक् वाङ् । पणः प्रगः। 

चक्षुश्चक्षु: । श्रोत्रं भ्रातरम् । नाभिः । हृदयम् । कष्ठ; । रः । 
शिखा । बाहुभ्यां यश्चोबदम् । 

अपातित्रः पवित्रो वा स्वावस्थां गतोऽपि वा। 
यः स्मरेतपुण्डरीकाषक्षं स बाह्याभ्यन्तरः छ्युचिः ॥ ` 

ममोपात्तदु रितक्षय।य॑ब्रह्मवाप्त्ये प्रातः तन्ध्पोपासतनपह 
फरिष्ये । अकारस्य ब्रह्मऋषिः गायत्रीच्छन्दः अग्निदेवत 
सर्षक्मारम्मे विनियोगः । ॐ पृथिव्या मेरुपृष्ठ ऋषिः एमा 
देवता सुतलं छन्दः आसन।पवेश्चने बिनियागः । 

पृथ्वि { त्वया धृता खकरा द्वि {त्वं विष्णुना धृता। 

त्वंच धारयमां देवि ! पवित्रं चास्तनं कुरु ॥ 

षु स० १०३ 
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गायत्या वामजुटिकाबम्धनम् । दक्षिणजृटिकाबन्धने मन््रः- 
(“उध्वेकेचि ! विरूपाक्षि ! मांसश्नोणितभोजने ! । 
ति देवि ! शिखामध्ये चाण्डे ! चापराजिते { ॥! 

सथामिषकः । ̂“ङॐ भूः पुनातु । ॐ युवः पुनातु । ॐ स्वः 
पुनातु । ॐ मह्! पुनातु । ॐ जनः पुनातु । ॐ तपः पुनातु । 
ॐ सत्यं पुनातु । ॐ तत्सवितुकेरेण्यं मगो देवस्य धीमहि । धिय) 
यो नः प्रचोदयात् ॐ स्वं पुनातु" | अथ न्यसाः । ̂ भू 
अङ्खषठाभ्यां नमः । ॐ सुत्रः तजनीभ्यां नमः। ॐ स्वः मध्यमा 
भ्यां ० । ॐ तस्सवितु्परेण्यं अनामिकार्भ्यां० । ॐ मर्गो देवस्य 
धामाहं कनिष्ठकाभ्यां नपः । ॐ धिया यानः प्रचादयाद् करत 
ककरप्रषएटठाभ्यां नपः। ॐ भुः हृद्याय नमः| ॐ युवः चरसे 

स्वाहा । ॐ खः श्षिख।यै वषट् । ॐ तत्सवितुबेरेण्यं कवचाय 
हुम् । ॐ भर्गो देवस्य धीमहि नेत्रत्रयाय बषट् । ॐ धियो या 
नः प्रचोदयात् अचलाय फट् 1” अथावाहनम्- 

(गायत्रा त्यक्षरा वारां साक्षपुत्रकमपण्डटुप् । 

रक्तवल्ां चतुवेकत्रां हंसवाहनसंस्थिताम् ॥ 
दमेदेन कृतास्सङ्खां दिन्यामरणभूषिताम् । 
ब्रह्माणीं व्रह्मदेवत्यां ब्रह्मरोकनिवासिनीम् ॥ 
आवाहयाम्यहं देवीमायान्तीं सूष॑मण्डलात् । 
आगच्छ वरदे ! देवि ! उयक्षरे ! ब्रह्मषादिनि ! ॥ 
गायत्रि ! च्छन्दसां मातब्रह्मयोनिनमोऽस्तु ते ॥" 

सथ प्राणायामः । (प्रणवस्य परन्रह्म षिः देवीगायत्री. 
च्छन्दः परमारमा देवता पप्तन्याहुतीनां विश्वामित्रनपदषरिमरदा- 
जगोतमातरिवसिष्ठुकरयपा ऋषयः अनुष्टुष्ठन्दः अग्निवायुधरूया 
दताः तत्सवितुरित्यस्य विह्रापित्र ऋषिः गाय्रीच्छन्द्ः र्यो 
देवता, अपाल्यातिरिति परमेष्ठी ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः प्रजाप. 
तिरहैवता सर्वेषां प्राणायामे विनियोगः । ॐ नमो भगवते बासु 
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देवाय!) । आमन: समन्तस्मदक्षिणसुदकं परक्षिप्य “ॐ भू! ॐ भुवः 
ॐ स्वः ॐ पहः ॐ जनः ॐ तपः ॐ पत्य ॐ तत्सवितु° 
प्रचोदयात् । आपा ज्याता रसाअ्ृत व्रह्म भूमुवः स्वरोम्" । एवं 
तरि! । सथाचमनम् । ^घयेश्च मेति नारायण ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः 
परमारमा देवता आचमने मिनियागः । ॐ सूश्च मा मन्युश्च 
मन्युपतयश्च मन्युञ्तेभ्यः पपिभ्या रक्षन्ताम् । यद्राऽ्पा पाषमकाः 
प मनसा वाचा हस्ताभ्याम् | पद्यामुदरेण शिश्ना रातिस्तदवलु- 
म्पतु यकिश्च दुरितं मयि श्दपहं माममृतयोनी ये ज्योतिषि ज॒ 
होमि स्वाह!” ततो दविर चमनम् । अथ माजनम् } "आपो हि ष्ठेति 

¢ ~ 

तिषणां पिन्धुद्राप ऋषिः गायत्रीच्छन्द; आपो देवता माजेने बि 
नियोगः ! ॐ अपोदहि ष पयाभुवः” पदयोः। तान उजं 
दधातन" मस्तके । "ॐ पदे रणाय चक्षपे" हदि । ॐ योवः 
श्षिषतमा रष?! हृदि । ॐ तस्य भाजयतेह नः" पादयोः । ̂  

उशतीरिव मातरः” मस्तके । ॐ तस्मा अरङ्गमाम बः" मस्तके । 
“द्ध यस्य क्षयाय जिन्वथ)? हृदि । ॐ अपा जनयथा च नः" 
पादयः । (सुमित्रिया दुमित्रिया इति द्रयोः प्रजपतिक्रपिः यज्ञ 
इछन्दः आपो देवता जर।द नक्षेपयाविनियोगः । ऊैपुमित्रिया न 
ऽअआप ओषधयः सन्तु" जर गृहीत्वा ““कदुमित्रिय।स्तस्म परन्तु या 
ऽस्मान्दृष्टि यश्च व्वयन्द्िमः' जल व्यजेत्। “दु पदादिषेति कोकि- 
राजपुत्र ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः; आपो देवता अघपषणे विनियो. 
गः । ॐ दुपदादिव युमुचानः खिन्नः स्नातो मादिव । पूतं 
पवित्रेगेवाञ्यमापः शुन्धन्तु मैनसः ।” इत्यनेन जलमाघ्राय स्यनेत् । 
““ततश्चेत्यस्याघपषण ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः भाबदत्तो देवता 
अघपषेणे विनियोगः। ॐ ऋत सत्यञ्च।मीद्धात्तपोऽध्यजायत। 
ततो राञ्पजायत । ततः सयुर अणवः । समुदरादणेवादभि 
सवत्सरो अजायत । अहा।रात्रागे विद्धद्विर्वश्य मिषतो 
वश्च ¦ परुयोचन्द्रमसो धाता यथा पृरेमकरपयत् । दिषश 
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पृथिवीश्चन्तरिक्षमथो स्वः" । अथाध्वंदानम् | कारस्य 
ब्रह्मा कऋविगोयत्रीच्छन्दः परमात्मा देवता मुभुवःस्वरिति 
ति्णां भ्रजापतिक्रषिः गायन्ुष्णिगनुष्टुपछन्दांपि अधरिवायु 
सूर्यां दवता! तस्सवितुरिति विश्वामित्र ऋषिः गायत्रीच्छन्द, 
सविता देवता इहूयाघद्नि षिनियागः। ॐ भुयुषः खः ॐ त- 
त्स ० प्रचोदथा"दिति सुयाभिमुखो मूला तिष्ठन् सपुष्पं जलं प्र. 
क्षिपेत् । एवं त्रेः । 

“भिगेच्छ देवि { शीघन्तवं गायत्रि | शक्तिरूषाभे ! । 
इदमष्थं पया दत्तं दृष्टदर्यवधं इर ॥" 

इति मन्त्रेण चतुथार्धः । ततः- । 
“आगच्छ देवि { शीघन्तं गायत्रे ! ब्रह्मपिभे ! । 
जपाुष्ठानसिद्ध्यथं प्रविश्य हृदयं मम ॥ 

ॐअस्तावादित्या ब्रह्य" इति अतिन: प्रदक्षिणी इत्याचम्य । 
भथ सूर्योपस्थानम् । ““उद्रयामित्यस्य हिरण्यस्तूप षिः गायत्री- 
च्छन्दः सूयां देवता उदुत्यमिति प्रण्व ऋषिः गायत्रीच्छन्द 
त्थ देवता चि्नमितपस्य कोट ऋषिः विष्टुष्ठन्द्ः घू्यो देवता 
तच्चकषुरित्यस्य दष्यडडथवंण ऋषिः पुरउष्णिक् छन्दः घ्य दे- 
वता चु्योपस्थाने वैनियगः । ॐ उद्रयन्तमपस्परि स्वः परयन्तऽ 
उत्तरम् । देवन्देवत्रा प्यमगन्म ज्ञ्यातिह्चभम् ॥ उदुत्यज्ञातेदसं 
देवं वदन्ति केतवः। दशे विश्वाय भूयम् ॥ चिन्रन्देवानामुदग।दनी 
कञ्वक्षुस्पत्रस्य व्वेरुणस्यात्रः । अश्न यत्राण्रायव। ऽअन्तारेक्षः 

घय आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ॥ तच ईेवहितम्पुरस्तच्छुक्रयुरचरत् । 
पर्येम शरदः शतञ्जवेम शरदः शत < शुणुयाम शरदः शतम्भत्रवाप 
शरदः शतमदौीनाः स्याम दरदः शतम्भूयश्च शरदः शतात्” इत्युप 
स्थाय ""गायन्या गायत्रच्छन्दा विश्वामित्र ऋषिः सविता 

देवता आगिनियुखं ब्रह्मा शिरः षिष्णुदृदयं रुद्रः कवचं पर 
मात्मा छरीरं श्वेतवण। सांख्यायनपगात्रा सांरूयायनक्नात्या- 
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यनगाश्यांयणेति त्रिपरवर षरस्वरा सरस्वती निहा पिङ्गक्षी पृथ्व 
9 

नामिः द्विशः इता पातारचरणां चद्दरधू्या चक्षुषी श्रुतिः कर्णो 
त्रिपदा गायत्रा अशषपापक्षयाथ गायन्राजपे विनियोगः । अथ 
मुद्राः- 

५सुशुखं ९ सम्पुटं चेव ₹ विततं ३ विस्तृतं तथा ४। 
द्विमुख ५ चिघ्रुखं चव द चतु; ७ प्श्चप्ुखं ८ तथा ॥ 
पण्युखा ९ धोपुखं चेव १० व्यापकाञ्जलिकं ९१ तथ। 
शकट १२ यपपाश च १३ प्रान्त १४ चान्भुखान्पुखम् १५॥ 

प्ररम्बर& युए$९७ चव मत्स्यः९८ दमा १९ वराहकपर२५। 
सिहाक्रान्त२९ महाक्रन्तर२ युद्धरं२३ पटं तथा२४॥ 

एता मुद्रा न जानति गायत्रौ निष्फडा भवेत् । 
एता मुद्रा विजानाति गायत्री सफरा मवेत् ॥" 

अथ घ्वनम््- 

'पुक्ताविदुमहेमनाखधवर्च्छययुखष्षचक्षर- 

युक्तामिन्दुनिबद्धरत्नमुङकगं तत्वाधवणाचिपङ्गम् । 

गायत्री बरदामयाङ्ुशकशाः शुं कपा गुणं 
धङ्ख चक्रमथारविन्दयुगर हस्तवंहन्त। भज ॥ 

सत्र गायन्राजपः । अष्टात्तरसहत १०५८ भष्टात्तरशत वा १०८ 

अश्ाविश्चातवां २८ । जपानन्तर् अष्ट मुद्राः प्रदईय । 

^ुरमि १ ज्ञानं २ योनिश ३ परस्य ४ कमो ९ ऽ प्ङ्नम् ६ 
ङिङ्गं ७ निवांपणं चेव ८ अष्ट युद्राः प्रकीर्तिताः ॥ - 
=> देवा गतुविदा गातु एव्वत्वा गातुमित । मनसस्पत इमन्देव 

यञ्ज स्वाहा ्वाते धाः” इतिमन्त्ं पठिता “अष्टोत्तर श्षतसंख्या- 
केन गायत्रीजपेन श्रीघरूयेनारायणः प्रीयताम् । विश्वतश्वकचुरिति 
विश्वकप मौवन ऋषि; विष्टुपछन्दः विर्वकमां देवता धर्य्द्- 
किणे विनियोगः । ॐ विंऽवतश्वक्षुरत विशतां सुखो विऽवतोबाहू 
रुत विश्वतस्पात् । सम्बाहुभ्यां धमति सम्पतत्रेयोवाभूमी जनय 
न्देष ऽएकः'” ॥ 
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इति प्रदक्षिणीकृत्य 

“(एकं च्रे रथे यस्य दिव्यः कनकभृषितः। 
स॒मे मवतु सुप्रीतः प्रस्ता दिवाकरः ॥" 

अथ विसजेनम्- 
““उत्तमे शिखरे जाता मुम्यां पवतमूद्धनि । 
बराह्मणेभ्योऽभ्यनुङ्ञ(ता गच्छ देवि! यथासुखप् ॥ 
आकाञ्चात्पातितं तांय यथा गच्छति सागरम् । 
स्ेदेबनमस्कारः केशवं प्रति गच्छति ॥ 

ऊैप्राच्ये दिशे इन्द्राय नमः । आगनेय्ये दिक्ञे अग्नये नमः । 
दक्षिणायै दिशे यमाय नमः। नेक्रत्ये दिते नैऋतये नमः । पशि 
माये दिये वरुणाय नमः। वायव्ये दिशे वायवे नमः। उदीच्य 
दिक्च कबेराप नमः । इवान्ये दिशे इंखरायःनमः । उर्ध्वाये दिशे 
ब्रह्मणं नमः । अधराय ददश् अनन्ताय नपः | गायन्य नमः| 

साविन्पै नपः। सरखत्ये नमः । अभुकगो्रोत्पननोऽदं अ्ुकपव- 
रान्वितोऽहं अमुकरम्पा ब्राह्मणोऽहं भो अगे ! अभिवादयामि । 
भो घं ! अभिवादयामि । भो वरूण ! अभिवादयामे । मो आ- 
चार्थं ! अभिवादयामि" ॥ इति प्रातः सन्ध्या । 

मध्याहृसन्ध्या प्रातः सम्ध्यावत् । अत्रावाहनाचमनयो विशेषः । 
भावाहनम् 1 

. “व्तावित्रीं युवी शुका जुवक्ञां जिरोचनाप् । 
त्रिशूङिनीं वृष।रुढां रुद्राण। रद्रद्इताम् ॥ 
आवाहयाम्यहं देवीपायान्ती श्रयषण्डङात् । 
आगच्छ वरदं ! देवि { च्यक्षरे { रुद्रबादेनि {| 
सावित्रि { च्छन्दा माता! रद्रयाने { नमोऽस्तुते ॥ 

अथाचमनम् । “आपः पुनन्त्वित्यस्य क्यप ऋषिः अनुष्टुप् 
छन्दः आपा देवता आचमने विनियोगः । आपः पुनन्तु पृथि 
व पृथवी पएृता पुनातु माम् । पुनन्तु ब्रह्मणस्पतिबरह्यपूता पुनातु 

४; 
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पाम् । यदुरिखष्टमम)ज्यं यद्रा दुश्रितं मप । स्वं पुनन्तु मामा 
पोऽसताञ्च प्रतिग्रह स्वाहा” । अन्योऽपि विरेषः । सूर्योपस्थाने यथा 
सूययाधं दयात् । त्था “ऊकारस्प ब्रह्म! ऋषि; गायत्री च्छन्द; 
परमारा देवता भूसुर: स्वरिति तिखणां प्रजापतिकुषिः गायत्यु- 
षिणिगनुष्टुपछन्दापि आगिनिषायुः सूय; देवता तस्सवितुरिति 
विश्वामित्र ऋषिः गायन्रीच्छन्दः सविता देवता ुयोयाधेदराने 
विनियोगः ॥ ॐभूमुवः सवः तत्प्रवि ०" दिव्यादि सूयमिमुखो मूत्रा 
तिष्ठन् सपुष्पं जलेऽ प्रक्षिपेत् । “ॐ इद्रयपिति प्रस्कण्व ऋषिः 
अचुष्टुष्छन्दः सूर्यो देवता उदुत्यपित्यस्य प्रस्कण्व ऋषिः उष्णि- 
व्छन्दः घ्या दवता । अॐङारस्प ब्रह्मा ऋषिः गायत्रीच्छन्द: 
परमात्मा देवता । भूरिति परजापतिक्रषिः गायत्रीच्छन्द; अग्नि- 
दृवता । युधरिति प्रज।पतिक्रषिः उष्णिक्छम्दः वायुदेवता । स- 
रिति प्रज।पतिक्रषिः अनुष्टुप्ठ्दः सो देवता । तत्सवितुरिति 
विश्वामित्र ऋषिः गायत्रीर्छन्दः सविता देवता । बिभ्राडित्यस्य 
विभायं ऋषिः जगतीच्छन्दः सरथो देवता । उदुर्यं तिस्तः पर. 
ण्वः गायत्री । त प्रतनयाअवस्सारकश्यपाषटष जगताच्छन्दः 
दवता । अयं वेनखिष्ट्पपूयः। चित्रन्देधानां इत्स आब्धिरत 
ऋषिः त्रिष्टुप्छन्दः सूर्यो देवता । आनो गस्त्या, यदद्य क्च 
सुतकक्षौ । तरणिः प्रसणः । तस्परुयेस्य दरे इरः । इण्पहानदर 
नमदम्निब्रहरतापतोब्हत्यां। श्रायन्त इव तृमेधो बृहती । अद्रद्धेवाः 
ङसः । आकृष्णेन दिरण्स्तूप आङ्धिरषः तिषदानां गायत्री. 
च्छन्दः अन्य।सामनुक्तानां व्रिष्टुष् । पर्वतां सूर्यो देवता । सद- 
सरश्पेति षडश्च। नारायण ऋषिः पञ्चदशानामनुष्टुप् छन्दः ष्राड- 
इ्यादिष्टुप् सर्वां सूर्यो देवता । यज्जग्रत इति षडवेस्य यिष- 
सङ्ल्प कपिः त्रिष्टुप्छन्दः पनो देवता । उपस्थाने परिनि 
योगः । मण्डलनत्राहमणस्य विवरस्वान्नृषिः वायुर्देवता उपस्थाने 
विनियोगः" । र्तेरपस्थाय प्रदक्षिणीकुस्य नमस्कृत्य ॒दभेषूपविशेत् । 
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दृद्धमनुः-- न प्रातनं प्रदोषश्च सन्ध्याक।छो निष्यते । 
मुखयक रपोऽनुकरप च सवेसिमिन्कमंसि स्मृत; ॥ 
प्रातःसन्ध्यां सनक्षत्रां मध्यमां स्नानकमणि । 
सादित्यां पिमा सन्ध्यासुपासीत यथाविधि ॥ 

© _ ® 

इति युर्यकारः । स्नानकर्मणीति मध्याहस्नानानन्तरमित्यथः। 

गोणकार्तु स्मृतिसरे- 
उदयथासाक्तनी सन्ध्या घटिक।त्रयगरुख्यते । 
सायं सन्ध्या त्रिधटिका भस्तादुपरि मास्वतः॥ 

दक्षः--अध्यद्धयामादासायं सन्ध्या माध्याहिक्रीयते। 
अध्ये्रदानतः पूयुदयेस्तमयेऽपि बा । 
गायश्ृषटशतं जप्यं प्रायश्चित्त द्विजन्पमिः ॥ 

काष्यायनस्तु-सन्ध्याकारे व्यतिक्रान्ते जपं इ्यापुनमेनः। 
वचं वाचं वच जप्त्वा ततः सन्ध्याद्युपाप्तयेव् ॥ 

योगीशः -सर्वावस्थोऽपि यो विप्रः सन्ध्योपास्नतत्परः। 
ब्राह्यण्याच्च न दीयेत अन्यजन्पगतोऽपि वा ॥ 
यावन्तोऽस्यां पृथिव्यान्तु विकपस्था द्विजातयः ॥ 
तेषां हि पावनायाय सन्ध्या खषा स्वयम्भुवा | 
रनानं सन्ध्यां स्यजन् विभः सप्नाहाच्छद्रतां त्रन् ॥ 
तस्मार्स्नानं च षन्ध्यां च घुतकेऽपि न सन्त्यजेत् ॥ 

प्ृतिमारे- अशक्तो निजे देशे भृतो जति च घुतफे । 
जपेस्च पानसी सन्ध्यां कुशवारिविवनजिताम् ॥ इति । 

त्था - सन्ध्यायां मनसा शक्तया मन्त्रातुचारयेद्िजः। 
प्राणायापं विना स्वां नाञ्यः प्राणान्नियम्य च। 
माजेनादिभवेत्छवै न वा कायै हि माननम् ॥ 
उच्चायं वाचा गाय दद्यादष।ज्जखीनपि ) 
अष्टार्विश्चतिङृत्वोऽत्र गायत्रीं मनसा जपेत् ॥ इति । 

दरभषृपवेशनानन्तरं पागिर्म्यां द्मानादाय “इषे त्वादि खं ब्रह्म 



द्वितीवक!ण्डे अधमो कण्डिका । ८२५ 

स्तस्य विवस्वानृषिः वायुदवता गयज्पादीनि च्छन्दांसि ब्रह्मप- 
जपे विनियोगः” । इत्य॒ष्यादिकं च स्मृत्वा प्रणवभ्याहृतिगायत्रीपू- 
वैकं ययाशक्ति ब्रह्मयज्ञं कुयत् । अनध्यायेऽस्पं पटठेदेवं पवण्यद्पतरम् । 
“नास्ति तेष्वप्यनध्याय?इति स्मरणात् । 

‹'हति विद्यातपाोयोनिरयोनिर्विष्णुरीडितः 
वाग्यज्ञेनाचितो देवः प्रीयतां मे जनादन" ॥ 

इति समाप्य । तान् दभाोनुत्तरतो निरस्याचामेव् ) तथा च मनुः-~ 
कुशातुतरतः क्षिप्त्वा यथाचमनमाचरेत् ॥ इति । 

अथ स्थरुतपणम् ¦ तयथा -भूमो परागग्रान् कुशानास्तीयं तत्र 
प्रागत्रषु सुरान् दक्षिणामरषु च पितुनमन्वेरावाहयेत तर्पयेज्च । भथवा 
मावाहनपूैकं तपणमप्स्वेव कुयात् । तत्र “विह देवास आगतेति 
दरयो; प्रजापति क्षिः गायत्रीच्छन्द विश्वेदेवा देवता; जपे बिनि. 
यागः । ॐ विश्वे देवास ० ध्वम्"” । २ । ततोऽपसव्यं -ङ्खा दक्षिणा 
भिमुखः ““उश्षन्तस्त्वेत्यस्य प्रजापस्यदिविसरस्वत्य इ्वयः गायत्री. 
च्छन्द! पितरो देवताः आयन्तु न इत्यस्य शङ्क ऋषिः व्रिष्टुष्डन्दः 
पितरो देवता आवाहने विनियोग!” । ततः यज्ञोपवीती प्राहयुखः 
नव॒ सप्त पश्च त्रीन्वा कुशान् समृरनच्छित्नाम्रान्दक्षिणषाणिन।ऽ5- 

दाय सश्ङ्कतिरोदकेन व।ज्ञढि देवर्तरथन पूरयिता जरं क्षिपद्रोयृज्गम- 
्रसुदुधरस्य देवतीर्थेन च प्रागग्रदैरभेजेरमभ्ये जं क्षिपेत् । तचथा-- 
ॐ ब्रह्मा तृप्यताम् । ॐ विष्णुस्पृप्यताम् । ॐ रद्रस्तृप्यताम् । 

ॐ प्रजापतिस्वृप्यताम् । ॐ देबास्तृप्यन्ताम् । र छन्दारधि 
तृप्यन्ताम् । ॐ ऋूषयस्तृप्यन्ताम् । ॐ पुराणाचावास्तृप्यन्ताम् । 
भ, गन्धवास्तृप्यन्ताम् । ॐ इतराचाय।स्तृप्यन्तामू | ॐ सम्ब. 

त्तरः सावयवस्तृप्यताम् । ॐ देव्यस्तृष्यन्ताम् । ॐ अप्परः 
सस्तृप्यन्ताम् । ॐ देवानुगास्तृप्न्ताम् । ॐ नागाप्तृप्यन्ताम् | 

ॐ सागर स्ृप्यन्ताम् । ॐ प्वेतासतृप्यन्तम् । ॐ सरितस्ठ- 
प्पन्ताम् । ॐ परुष्यास्तृप्यन्ताम् । ॐ यत्षास्तुप्यन्ताम् । ॐ 

सु० सं° १५४ 
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रक्तारसि वृष्यन्ताम् । ॐ पिकशाचास्तृप्यन्ताम् । ॐ पुपणांस्त- 
प्यन्ताम् । ॐ भूतानि तृप्यन्ताम् । ॐ पशवस्वृष्यन्ताम् । ॐ 

वनस्पतयस्तृप्यन्ताम् । ॐ आषधयस्तृप्यन्ताम् । ॐ भुतग्राम- 
चतुरविंधस्तृप्यताम्”” इति प्र्येकमेकंक।ञ्जलि दात् । ततो निर्वार्युद 
इ्मुख ऊध्व ऋलुरुदगगरदरमर्मनुष्यतपणं कुयात् । अथवा दमोणां 
मूढानि वामपाणितले दक्षिणे च घग्राणि कृता दममध्येः प्राजापत्येन 
तीर्थेन शाबरुतिरोदकेवा परतिदैवतं मन्त्रावृध्या द्वौ द्वौ भन्ञटी दवत् । 
यथा । “ॐ सनकस्तृप्यताम् । ॐ सनन्द्नस्वृप्यताम् । ॐ 
सनातनस्तृप्यताम् । ॐ कपिरुसृप्यताभ् । ॐ अआसुरिस्तृष्य- 
ताम्। ॐ बोदुस्तृप्यताम् । ॐ पश्चक्षिखस्तृप्यतापम्” । तता. 
ऽपसब्यं कृता दक्षिणाभिमुखः स्यं जान्वाच्य तानेव कुशान् मध्यमो. 
टनेन द्विगुणान्छृतवा तेषां मध्यं वामाङुष्ठतजेन्यन्वरे धूत्वा वामहस्तमणि- 
बन्धे पृतानहृष्णतिलान्सव्यनङ्गषठेन तजनन्या वामहस्ते आदाय पिततीथं- 
न जलाज्जदिमापूये तेनैव परतिदेवतं मन्त्ावृ्या त्रील्लीनज्ञरन्दधात् । 
यथा “छ कव्यवाडनरस्तृप्यताम्रू । ॐ सामसतृप्यताम् । 
यमस्तृप्यताम् । ॐ अयेमा तृप्यताम् । ॐ भक्रिष्वात्ताः पिति. 
रस्तृप्न्ताम् । ॐ सामा! पितरस्तृप्यन्ताम् । ॐ बहिषदः 
पितरस्तृप्यन्ताम् । ॐ यमाय नप; । ॐ धपराजाय नमः| 
ॐ मृत्यवे नपः। ॐ अन्तकाय नमः । ॐ वैवस्वताय नमः । 
ॐ कालाय नमः । ॐ सवमूतक्षयाय नमः । ॐ ओदुम्बराय 
नमः । छ दध्नाय नमः। ॐ नीङाय नमः। छ परमेष्िने 
नपः। ॐ वृकादराय नपः। ॐ चित्राय नपः। ॐ चित्र 
गुप्ताय नमः” । जीवयितृकोऽप्येतावत्त्पणं कुयात् । मृतपितृकस्तु 
स्वपितृणां च । तद्यथा-“अमुकगात्रः अस्पात्पता अघ्ुकशषमा 
तृप्यताम् । इदं ज तस्म स्वधा नमः । पुनरज्ञर्द्धियम् । (अष्ठुङ् 
गात्र; अस्षात्तापहः अगुङुशमा वृप्यताप् । इद् जर तस्म सधा 
नपर; । अप्ुकगोत्रः अस्परलमपितापदः अयु कृशमा तृप्यताम् । ६९ 
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नकं तस्मे स्वधा नमः। गोत्रा अस्मन्माता अयुक्कादा वसुरूपा 
वप्यत।म् । इद् जर तस्य स्वष। नमः | गात्रा अस्मत्पिता 
प्रहरी अष्ुशदा दद्ररूपा वृप्यताम् । इदं जं तस्यै श्चा नपः । 
गोरा अस्मस्मपिततापदी अयुक्ीदा आदित्यद्पा तृप्यताम् । इं 
जङ् तस्य स्वध्।( नमः । अथ प्रसक्राह्य कमन्ते । “उदी 

रतामङ्गरसा न अयन्तु न इति तिद्णां शङ ऋषिः त्रिष्टु 
प्छन्द; पितरा दवता; । उजं वहन्तीरिति प्रजापतिक्षिः 
गायत्रीच्छन्दः पितरो देवता । पितृभ्या ये वेह पितर 
इति द्योः प्रजपत्यलिसरस्वत्य ऋषयः त्रिष्टुष्डन्दः पितरो 
देवता । परधु बाता इत्यस्य गोतम ऋषिः गायत्रीच्छन्द; पितरो 
देवता । सर्वेषां प्रपेकाख्ये कमणि विनियोगः । ॐ उदी- 
रता० । अङ्गिरसो न० । आयन्तु नः । उज्ञं अ्वहन्ती० | 
पितृभ्ः स्वधायिभ्पः० । ये चेह पितरो०। ॐ मधु वातार । 
मधु नक्त० । मधुभान्नो० । इति नवं जपन् सन् सि. 
चेत् । ततः "तृप्यध्वं तृप्यध्वं वप्पव्वभ” । इति नववेपतेकान्ते 
परतिपुरुषमञ्चरित्रियं॑दच्ात् । “अपुकगत्रोऽस्मन्पात।पहः भद्ुर- 
श वसुषपस्तप्यतां इदं जकं तस्मे स्वधा नमः 1” एवं प्रमाता. 

महवृद्धप्रमातामहयोः । तथा मातामहिभमातामहिवृद्धममातामदहीनान्च | 
“नमो व॒ इति यजुषां परमेष्ठी प्रजापतिक्रेषिः पितरो देवता 
जपे विनियोगः । ॐ नमो वः पितरो रसाय नमोवः पितरः 
शोषाय नमो बः पितरो जीवाय नमो वः पित्रः खधायै 
नमो बः पितरो घोराय नमो वः पितरो मन्यवे नमो वः पितरः 
पितरो नपो वो ग्रहान्नः पितरो दत्त सती वः पितरो 
देष्मेतटरः पितरो व्वासः। इति मन्त्रं जप्ा "ॐ तृप्यध्वं तप्यधवं 

तप्यध्वम्” इति । पूरवैवस्मतिपुरषं बज्ञलित्रयं द्यत । ततः ली । ततः 
पुत्रादिः । ततः पितुव्यः सपनीकः सयुतः । ततो मातुकः सपरनकिः 

समुत; । स्वभ्राता सपत्नीकः सुतः । ततः पितरमगिनी समतृका 

१ 
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ससुता । ततो मातृमगिनी समतृका सषुवा । स्वभगिनी सभवेका 
ससुता। ततः वञ्ुरः । ततो गुरुः । तत॒ माघ्जनाः मित्रादयः। 
एवं तपणं विघ्नाय । एकं तिरजछि दयात् । वत्र मन्त्रः । विष्णुपुराणे 

(देवासुरास्तथा नागा यक्षगन्धकेरक्षसः । 
पिशाचा गु्चकाः सिद्धा हृष्पाण्डास्तरवः खगाः ॥ 
जके चरा भूमिरया वास्राधारश्च जन्तवः । 
तुपरिमेते नयन्त्वाश्च पहत्तेनाम्बुनाखिकाः ॥ 
नरकेषु समस्तेषु यातनासु च ये स्थिताः | 
तेषामाप्पायनायेतदीयते सलं मया ॥ 
येऽबान्धवा बान्धवा वा येऽन्यजन्मनि बान्धवाः | 
ते स्व तृप्षिमायान्वु ये चास्मत्तोऽभिकङ्क्षिणः। 
यत्र क चन संस्थानां क्षुचष्णोपहतात्मनाम् । 
इदमक्षय्यमेवास्तु पया दत्तं तिरोदकम् ॥ 
आन्रह्मस्तम्बपयन्तं देवर्षिपितृपानव। 
तृप्यन्तु पितरः सर्वे मातृपातापहादयः ॥ 
अतीतङकरुकोटीनां सपतद पनिवासिनाम् । 
आब्रह्मयुषनारशोकादिदमस्तु तिरोदक्म् ॥" 

ततः स्नानवल्लं चतुधा कृखोद्ष्वेदशं भूम निः¶ीडयेत् । तत्र मन््रः- 
“ये चास्ाके कुरे जाता अपुत्रा गोत्रिणो मताः| 

ते गृह्णन्तु प्या दत्तं वस्लनिष्पीडनोदक्रम् ॥ 
येषां नैव पिता भ्राता न पुतो नान्यगोत्रिणः। 
ते स्ये दप्तिमायान्तु मयोः कुः सद!" ॥ 

इति दभेत्यागः । अथ जके ब्रह्मादीनां पूजनम् । तत्र “व्रह्म जज्ञान. 

मिति प्रनापतिक्रौषिः त्रिष्टुप् छन्दः ब्रह्मा देवता ब्रह्मपूजने विनियो. 
ग । इद् विष्णुरिति मेधातिथिक्रषिः गायत्रीच्छन्द; विष्णुः दृवता 
वेष्णवचने० । नमस्ते रद्रेति मित्रा गायत्रा शुद्र शुदराचने० गा. 

मध्या सन्रेतारम् । “पित्रस्य चषणोधुन इति वेहवापित्रा ब्रायत्रा 
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| + ौ मित्राचने० । इमम्मे वरुणेति शुनः देपो गायत्री वरुणः वड- 
णार्चने विनियोगः ।" इति ऋष्यादि स्पृता मन्त्रं पठिता “ॐ 
्रह्मणे नमः पां समपयाभि । ॐ ब्रह्मणे नमः अर्ै.तमपयामि"' 
इत्येवं षाडशापच।रः पश्चोपचारव। ब्रह्माणं सम्पूज्य, एवं विष्णुरुद्रसवित- 

[मत्रवर्णान् एव क्तस्तार्लङ्गरच॑यत् | ततः; अरश्रापिति प्रस्कण्व 

गायत्री पूरेः उपस्थाने ० । हशः शुचिषदति बामदधो जगती 
सूयः उप० । ॐ अरश्रप० | हक्षः श्ु० |) द्युभाम्यां सुयमुपस्थाय 

्रदक्षिणनावृप्य । “ऊॐपराच्ये दिते नमः इन्द्राय नमः । ॐ आमेय्यै 
दि० अभ्रये० । ॐ दक्षिणाय दिशे० यमाय नप१ः। ॐ नैक्रतथ° 
नैक्रोतये० | » प्रतीच्य वरणा० । ॐ वायव्ये दि० 

वायवे० । उदीच्य दि० सोमाय०। @ इईंशान्ये दिशे° इशा- 

नाय० । ॐ ऊर्ध्वाय दि० व्रह्मणे । ॐ अवाच्ये दि० अनन्ताय 
नमः ।' इति दिग्देवताश्च नमस्कृत्योपविश्य, ""ॐ ब्रह्मणे नमः। ॐ 

अभये नमः। ॐ पृथिव्ये नमः । # ओषधिभ्यो ° । ॐ वाचेन ०। 
ॐ वाचस्पतये° । ॐ विष्णवे०। ॐ पहद्धश्ा० । ॐ अभ्यो०। 

ॐ अपां पतये वरूणाय नमः" इति क्रमेणतास्यो देवताभ्यो जटं 

दत्वा नमस्येत् । ततः “सं वचसेति परमेष्ठ त्रिष्टुप् तष्टा पुखमा- 

भरने । ॐ स वच ° ् कष्टमिति सुखं शोधयिष्वा, “देवा गातुविद 

इति पनसस्पतिकऋषिः विरादछन्दः वातो दवता विजने विनि 

योगः । ॐ देवा गातु ° ते धाः” इति विसजनयुद्रया कमा शूतद्वा. 

नििचुज्य, 

्रक्षास्य तीथेदेश्ं तं गस्वा खं कमं चाचरेत् । 
जलदेवं नमस्छस्य ततो गर्डेद्गृह बुषः ॥ 

इति स्भृस्यन्तरे । अभ संकषेपतपणम् । तथा चोक्तम् । 

आब्रह्मस्तभ्बपयन्त जगत्तृप्यास्वात् तुवन् । 

जक्ाञ्चहित्रयथं दथत्छुवेन्सक्षपतपणम् ॥ 

~? 
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तच्चेत्थम्- 
'“आन्रह्मस्तम्बपयेन्तं जगत्स्थावरजङ्गपम् । 
मया दत्तन तोयेन तर्च यातु परां गतिम् ॥" 

इति संक्षेपतपणम् । ब्ृद्धमयुः- 

यां कां चित्रितं पराप्य कृष्णपक्षे चतदशी । 
र 

यसुनान्तु विक्चेषण नियतो नियतन्द्रियः ॥ 
यमाय धमरा० ॥ 

इतयेतेनां ममन्त्रेस्त् प्रणवादिनमोऽन्तकेः । 
तपयिखा यमं देवं सवपापः प्रमुच्यते ॥ इति । 

स्कन्दे-- कृष्णपक्षे चतुदेश्यामङ्गारकदिनं यदि । ` 
तद् स्नात्वा शुमे तोये तपयेचमनामपिः ॥ 

यमोऽपि- सद्! जराञ्जटीन्दत्वा इृष्णपक्षि चत्दशी । 
धमराज सथरुदिर्य सवपापः प्रमुच्यत ॥ 

इ[त यमतपणम् | 

भथ गृहे देवाचनविधिः | तत्र मरीचिः- 

विधाय देवतापूजां प्रातहो मादनन्तरम् । 
पर्ब एव कुर्वीत देवतानां च पूजनम् ॥ 

करूमपुराण-पारुषण तु हक्तन तता ॥चष्णु समचयत् । 

वेऽवदेव ततः कुयाद्भङिकमं तयेव च ॥ 
इस्यनेन मध्याहकारो गोः नारदीय वु- 

प्रातपध्यान्दने साय विष्णुपूजां समाचरत् । 
यथा सन्ध्या स्मरता नित्या देवपूजा तथैव च॥ 
अशक्तौ विस्तरेणेव मातः सम्पूज्य केशवम् । 
मध्यादे चेव सायं च पुष्पाज्जङ्िमपि क्षिपेत् ॥ 

पूञ्यदेवताश्च पञ्चे दर्दिताः । 
आदित्यं गणनाथं च देवीं रुद्रं यथाक्रपम्र् । 
नारायणं विश्चुद्धाखूयमन्ते च डररेवताम् ॥ 
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धरमप्रवृतावपि - नारायणं महादवमादित्यं गणनायकम् । 
शाक्तिं चेवाय पञचैतान्पत्यं पूनयेहिजः ॥ 

भथ पृजाधारो निषप्यते । तत्र नारदीषे- 
अपोऽदिहैदयं चक्रं विष्णोः कत्रस्टुद्धवम् । 
यन्त्रं च प्रतिमा स्थानपचेयेर्घवेदा हरः । 

तौत्मये--शारग्रामे मणो यन्त्रे प्रतिपामण्डरेषु वा| 
नित्ये पूजां हरेः कुयांन्न तु केवर मूतर ॥ 
शाखग्रापक्षिास्पक्षात्कोटिनन्मोधनाशनम् । 
किपुनशाचनं यत्र हरिपान्निध्यकारणम् ॥ 

एतेन विष्णुपूजायां शिलया भपि प्राधान्यम् । मण्डलादीनान्तु 

सर॑साघारणलात् विष्णुरत्पटक्षणम । पञ्चानामपि शिला रह्मा । वि 

ष्णोगीण्डकीशिला । रिवगगेशचयोनामदीया । रक्तेमौहोरकुण्डज। । खः 

ू्थकान्तज। रिकेति । . 
यन्त्रं मन्तषय प्राक्त पन्त्रास्मा द्वति च ॥ 

पच्च|यतनस्थापनक्रम उक्त आचारर्दीपे-- 
शम्भौ मध्यगते हरीनहरमूदेष्यो हरो शङ्र- 

भास्येनागसुत। रवौ हराणेक्राजाम्विकाः स्थापिताः । 

देव्यां विष्णुहरैकदन्तरवयो रम्बोदरेऽनेश्वरे- 
नायाः शङ्ुरमागतोऽतिदयुमद। व्यस्ासतु त हानिदाः ॥ 

अत्र प्रधानस्य शङ्रमागतः ईशानकोणादारभ्य प्रदक्षिणुक्रमण 

स्थापनीया इत्य्भः । यतर प्रषानः शिवः स मध्ये । तस्येशने हरिवि- 

्णुः। अननेध्यां इनः सूरः । नेकैते हरमूरेणेशचः। वायन्थे देवी धक्ति। 

यत्र॒ विष्णुः प्रषानस्तत्र इशान्मे शङ्करः शिवः । भर्या इमस्य 

गणेशः । तरगते इनः सूर्यः । वायव्ये जगसुता शक्ति; । यत्न रविः प्राः 

नस्तत्रश्चाने ह्रः शिवः । भभेख्णं गणेशः प्रषिद्धः । नैकर भजो 

विष्णुः । वायम्ये भम्निका शक्तिः । यत्र देवी प्रधाना तत्रेश्चाने विष्णुः 

परतिद्धः । भनया हरः शिवः । नैते एकदन्तो गणेशः । वायम्ये एः 
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सूयः | यत्र रम्बोदरो गणेशः प्रषानस्तत्रशाने भजः विष्णुः । सान्या 
हेर्वरो महादेवः । नत्ति इनः सूर्यः । वायव्ये भाया शकेः । अनेन 

वि सु |कशि ग] शि ग|व शि | वि शि 

शि | वि सू दे ग 
दे गदे सूदे षि|षघु गदे षू 

करमेण यः पूजां कृतवान् तस्य शमदा; शुमफलप्रदा मान्ति । य्युक्र- 
मण पूजित्रा हानिद। भवन्ति । अथ भाचीरक्षणमाह तिद्धान्तरिरोमणौ- 

यत्नोदितेऽकं! खलु तत्र परवा तत्रापरा यत्र गतः प्रतिषटाम् ॥ इति, 
इयं प्राची वेदोक्तपूजाविषो । स्मृते उक्तमस्ति - 

यस्पिन्विवस्वस्युदिते प्रशस्ता भाचीति तां वेददबिटो बदन्वि। 
मध्ये पुनः पृजकफपूर्ययोश्च सदागम; परवदन्ति सन्तः ॥ 

इयमागमविषये पराची । पमेणवृतो - [र 
पूर्यपूनकयोमेध्ये तत्र प्राचीं प्रकस्पयेत् । इति । 

जथ पूजनक्रममाह - 
युख्ये पुष्पाञ्ञ दत्वा गणेशा्यवैनं भतेत् । 
गणेश एव युख्यशेत्त्र सूयेक्रमादधवरेत् ॥ 

इति भ।चारप्रदीषोक्तेः | 
गणश्च समभ्यच्यं शेवो विष्णु प्रपूजयेत् । 
अचयेच्च शिषे पथाच्छिवमादो तु वे्णवः ॥ 

दे 

तता विष्णु तता दुगामेवं स्थाद्चेनक्रिया | 
विष्णुविषये नारदीये- 

स्नातः शुक्ाम्बरपरः स्वाचान्तः पुवदिडपुखः । 
अन्यस्य तु निबन्धे - 

उपावरश्यात्रन मन्ना प्रार् युखा बाऽप्युद इषवः ॥ 
रत्रे। पृजार्या नाय नयमः । तथा च स्मृतिः- 

रात्बुदङ्युखः इयोदेवका्ं सदैव दि । 
शिवार्चनं सद्'प्येवं शुचिः कुयादुदडपुखः ॥ 
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भय गृदिकतृकपूजाय। पूञयदेवतानियममाह मविष्यपुरागे- 
ग्रहे रिङ्द्रयं नास्य गणेत्चत्रिततयं तथा| 
शक्तय तथा नाच्य श्राकग्रामदरयं तथा ॥ , 
दा शङ्ख नास्चयचचव भप्रां च प्रतिपा तथा | 
माचयेच्च तथा भरस्यङ्र्पादिदशक तथा ॥ 
दरे चक्रे दारकायास्तु नाय॑ सदर तथा । 
शाख्ग्रापाः सपाः पृञ्या विषमा न कदाचन ॥ 
विषपेषु रयं श्वस्तं समेषु द्वितयं न हि। 
एतेषां पूजनाभित्ययुदरेगं प्राप्तुयादुह्ी ॥ 
दवारक्षुयां चक्रतीर्थे चक्राङ्कं नेत्रयुत्तमम् । 
समुत्पन्न मुने ! साप्ता्कष्णरष्व्याऽतररोकितप् ॥ 

 तस्मास्चकराङ्पिथुनं पश्यं मक्तच। प्रिनेः षदा ॥ 
इति विधानपारिजातात् , विशेषश्रवणाच । ठेङ्ग- 

एकीोटत्य च लिङ्गानि दकषपञ्चशतानि च। 
` परत्येकेनाथ वा देवि ! विखपत्ः प्रपूजयेत् ॥ = 

एषं पादापतं रिङ्खं मृच्छिकादिविनिरपितम् । 
शाटग्रामातैरामकां एृहस्थाअपि प्रपूजयत् ॥ 

विधानपारिजते - -द्विजानापेव नान्येषां शाखग्रामरिराचनप् । ` 
स्रीणां चैवाथ शुद्राणां विपरहस्तेन पूजनम् ॥ 
स्रीणापरनुपनीतानां शूद्राणां च जनेश्वर { + 
स्पशेने नाधिकारोऽस्ति विष्णं वा श ङुरेऽपि बा॥ 

इति बृहननारद्ये । कोर्भेऽपि- 
ब्राह्मण्यपि हरं विष्णुं न स्पृशच्द्थ इच्छतां । 
सनाथा सुतनाथा वा तस्या नास्तीह निष्ृतिः ॥ 

ङ्गप्य स्पर्निषेधोऽपि हदानीन्तनप्रतिष्ठितारङ्गविषयां न पुनर- 
न(दिलिङ्गविषयः । यथा हि नारदीये- 

यदा प्रतिष्ठितं शिङ्गं मन्त्रविद्धियेथातिधि । 
सु०° सं° १०५ 
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ततःपभृति शरुदराश्च योविच्चपिन सस्पृशचेत् ॥ 
दीक्षितानां द्विनान्येषां क्लीणामपि तयेव च । 
लिङ्क स्वगुरुणा दते पूजा नान्यत्र सा स्मृता॥ 

इति नन्दिपुराणोकतेः। खीशूद्राणा पार्थैवरिङ्गादपूजाविकरो बेयः | 
नन्दिपुराणे --मायुष्पान्वर वालो मान्पूत्रवान्धनवान्मुखी । 

वरमिष्टं रभेष्धिङ्ग पार्थिवं यः समाचरेत् ॥ 
तस्मात्तु पार्थिवे छिङ्कं ज्ञेयं स्वाथंताधकम् । 
अशुन्यपस्तक लिङ्ग सदा वीत पूजकः ॥ 

सथ निमश्योद्ासनं प्रातः कायमिध्युक्तं नारदपन्चरत्रे- 

यः प्रातरत्थाय विधाय नित्यं निमांस्यमौशस्य पिराकरोति । 
न तस्य दुख न दद्धिदुःखं नाकारमृद्युनं च रोगपात्रम् ॥ 
करियासरे- मध्य म(नापिकापध्ये पुष्पं पगरद्च पृजयेव् । 

अङु्ठतजनीभ्या हि निमौरपपपनोदयेत् ॥ 
तान्नपातरे स्नानाय देवं स्थापयेत् । घतुपरतिमाञ्च न स्नानम् | तथा 

च प्रयोगपारिजति व्यासः- 
प्रतिपापट्यन्त्रणां निस्यस्नानं न कारयेत् । 
कारयेर्सर्व दिवे यदि षा मटधारणप् ॥ 

मथ न्यासाः--करयोः पादयोनान्योः कव्योनाभो हदि क्रभाव् । 
कण्ठे बहोधसे नेत्रे मूर्धिन बामादितो न्यसेत् ॥ 
ॐकारपृेकेमनरः षोडशभिः एथरपृथक् । = 
न्यासेनेव भवेस्सोऽपि स्वयमेव जनार्दनः ॥ 
यथात्मनि तथा देषे न्यासं च परिकरखयत् ॥ 

थ द्वात्रशदुपचाराः । भावाहूनम् १। भासनम् २। पाथम् १। 

भर्ध्यम् ९ । भाचमनम् ५। मधुपकंम् ६। स्नानम् ७ । वक्ञम् ८ । उप. 
वीतम् ९ । भाभरणम् १० । गन्म् ११ । भक्षत; १२ । पपम् १३। 

धूपम् १४ । दीपम् १५ । नेवेचम् १६ । ताम्बृरम् १७। दक्षिणा! १८। 
फरम् ९९ । नीराजनम् २० । पृष्पज्ञशिः २१ । प्रदृक्षिणा २२। नमस्कारः 
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२१। स्तोत्रम् २४। छत्रम् २५। चामरे २६। वाहनम् २७। नृत्यम् 
२८ । गीतम् २९। वाधम् ३० । प्रायना ११ । विपतञेनम् ३२ इति। 

 आवाहनच्चा पन्च सान्निध्यं सन्निरोधनम् ।. 
अधश्चाचपनञचैव गन्धपुष्पातिभूषणम् ॥ 
दश्ादेवापचारास्तु सवेभ्यश्च पएृथर्पृथर् । 
सदावरणप्रस्येभ्यः स्वाहान्ते; स्वस्वनामकै; ॥ 
धूषदीपादिकन्तेषां तपनं विष्णुना सह ॥ 

आवादनम्--ञ्ञारिश्रमि स्थावरे च नाव।हनातरैसजने । 
शारिग्रामशिरायान्यु नियं सन्निहिता हरिः ॥ 

तथा च मागवते-इद्रापाबाहने न स्तः स्थिर।यामुद्धवबाचैने । 
अस्थिरायां विकस्पः स्यार्स्थण्डिठे तु भवेद्द्यम्। 
वस्चमासाय्य ताम्र यो हचयेप्पुरषोत्तममू । 
तदचां निष्फङा यस्मारप याति रोरषं षम् ॥ 
नाङ्ुष्मदयेदेवं नाधःपुष्पः समरचयेच् । 
कराग्रेनिक्षिपेत्तायं वज पएातस्रपं मवेत् ॥ 
अमौनी षमेक्पतङ्गो मतपुजां विदधाति थः। 
वातमूत्रनिरोधेन मसूजां विदधाति यः ॥ 
कटवा वातमनाचम्प तथा प्रादतकम्बरः । 
५।उ।सनोपविष्स्तु पूजयदा निरासनः ॥ 
पण्मये धृपदहनं दीपं च करुतेऽचने । 
मप्पूजका न इरत तां त पूजां वदामि त ॥ 
अन्धकारे स्पृष्वन्मां च सम्भाष्य च^रजस्वलम् । 
पामहस्ते च मां कृत्वा स्नपयच्द मूढधाः 
महापराधान् जानाहि द्रा््रिशदक्षमानिपान् ॥ 
यानैर्वा पादुकेवांपि गमनं मगवद्गृहे । 
देषोत्सवाद्यतेषा च अपरणापस्तद्ग्रतः॥ 
उच्छिष्टे चेव चाश वे भगद्न्दनादिकम् । 
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शक्त। गोणोपचारस्तु अनिवेदितमक्षणम् ॥ 
तत्ततकार वानां च फरादोनापनपणम् ॥ 

हर्यघपराधाः । भथ पूजोपयुक्तं रिख्यते । तत्राद्। रक् विष्णु 
विषयं नारदाये-- । 

स्नातः श्ङ्काम्बरधरः साचान्तः पूषेदिङ्गुखः॥ 
भन्यस्य तु निबन्धे ~ 

उपविश्यासने मन्त्र प्राङ्मुखो बाऽप्युदड मुखः ॥ 
शत्रौ पूजाय। नायं नियमः । तथा च स्मृति 

रात्राबुदङ्युखः इयादेवकायं सदेव दि । 
िवाचेनं सद्।ऽप्येवं शुषः कुयादुदङ्मुखः ॥ 
भक्तारय पादावाचम्य देवतायतनं विशेत् । 
समासीनस्त॒ सङरप्य पात्रापाद्नपाचरेत् ॥ 
आराधकः स्वस्य पुरः श्द्ुस्थापनमाचरेत् । 
यः शं भुवि संस्थाप्य पूजयेस्पुरूषोत्तपम् ॥ 
तस्य पूजां न गृह्णाति तस्मा्पी प्रकरपयत् । 
शहद सद् पुण्यमतिभियत्प हरेः ॥ 
उद्धरिण्या जङ ग्र्चं न्प श्षद्ं निमन्नयेव् । 
शस्य पृष्ठसंरगन पयः पापकरं धुवम् ॥ 
तेन न स्नापयेदवं पजनात्पापसम्मवः | 

. संच्छाध सितवश्ञेण रिङ्गं सशोधितेनकेः ॥ 
पुवणंताभ्ररजवपात्रस्येः शद्भुसं स्थतेः 
यद्रा नूतनमृत्पात्रसंस्थितेः स्नपयेच्छिषम् ॥ 

इ्यादिप्यपुरणे पूजाध्याये उक्तम् । स्कन्दे- 
सम्प्रदायानुरोधेन वद्धं स्थाप्य ममग्रतः 
द्षाडरेश्च पुष्पेश्च गन्धोदेन च पूरितम् ॥ 

धर्पप्रवृतो -शिवस्रुया परित्यज्य इद्धो ऽन्यत्र प्श्षस्यते ॥ 
मारदीये--आस्मनो दक्षिणे भाणे तुरस्यादि निधापयेत् । 
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घृतदीपं च तत्रेव तैरस्य तु विपर्ययः ॥ 
स्कन्दि .दापिणे गन्धपुष्पाणां पत्रं स्थाप्य च दैशिकः | 

वामभागे न्यपेर्ुम्भ वस्त सुवासितम् ॥ 
पुरता मम षण्णं च देषु दूपात्नियोजयेव् । 
भन्यतव साधनं च यथास्थानं तु विन्यपेत् ॥ 
अध्यपाधाचमर्नयमधुपकस्य कारणात् । 
विन्यपेदपरता प्च चत्वारि पञ्चकानि च॥ 
सिद्धाथा्षतपुष्पाणि ङुशाग्रं विरचन्द्नम् । 
फर यवा्चतुषेक्त्रमध्येपात्रे विनिक्षिपेत् ॥ 
दूब। विष्णुपदी श्यामा पत्रं चेव चतुर्थकम् । 
पाद्यपान्रे स्यसत्पुत्र { दका मपतुष्टय ॥ 

कङ्कार च उवद्गं च फक् माकतिसम्मवम् । 
कुयंद्ि श्रद्धया पुत्र { पात्र आचमनीयङे ॥ 
दिव्यं पयोदधिमधुधघूतखण्डस्तमन्वितम् | 
मपुपकंस्य पत्रे षै दवत्त् भ्रद्धयाचंकः 
उक्तानां द्रभ्यजातीनामकामे पृत्रपुष्परै; 
तन्तद्धावनया कुषरपवेदा िधिङोषिदः। 
नी रारञ्जितवद्ं यन्मर्त्या म्षं निवेदयेत् ॥ 
नवमश्षाक्ितं वसं जीणं मे न नितरेद्येत् । 
स्नाने वख च नेवेदे ददयादाचमर्न।यकम् ॥ ` 
अर्थे स्नाने तथा व्व उपवरीतापहारक ॥ 

भथ पुष्पाणि वृसिहपुराण-- , , धि 
पुष्पेररण्यप्तम्भूतेः पत्रवां गिरिसम्भवेः। 
अपयुषितनिच्छः परोक्षितेजन्तुवर्जितेः ॥ 
आस्मारामोद्धे्वापि पुष्पैः सम्पूनयेदरिम् । 
शमी पष्प बिश्व पुष्प चम्पक तगरन्तया ॥ 

करवीरं तथा धवेतं पाट कुशषपुष्पकम् । 

ॐ 
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वनमारप्यक्षाकं च सवती इन्नपारती ॥ 
त्रिसन्ध्यं च तथा उवेतं इन्दं च शतपत्रकम् । 
परिदा चेव जाती च सर्वपुष्पाद्विशिष्यते ॥ 

प्रयो परिज।ते व्याप्तः- 

अपामागं भृङ्गराजं शमीपत्रं च खादिरम् । 
दूवां च ङुशपत्रं च दमनं तरक तथा ॥ 
ततः भरेषु बिखषत्रं ततस्तु त॒र्षी परा । 
एतेषां च यथाङामं पृत्रेरभ्यचेयेद्धरिम् ॥ 
पुष्पेषु कडिक। वजञ्यो ग्रां कमढचम्पकम् । 
स्नातेन तुक 6। ग्राह्या नान्यथा राजवरकमु ॥ 
अस्नात्वा तुकक्षीं छित्वा देवार्थे पिवकमोगे। 
तरपद निष्फरु याति पश्चगव्येन शुद्धयति ॥ 

इति पाद्मे । विधानपरिजते- 
तुरुसमञ्री ग्राह्या तदभावे तु पर्कङ्वप् \ 
तदभावे त॒ पत्रं स्यात्तदभावेतु कष्टकम् ॥ 
तदभावे तु मूर स्यान्मूरखामावे तु मृत्तिका। 
मृत्तिकाया अभवे तु तुरुपीक्चब्द उच्यते ॥ 

जथ वज्य॑पुष्पाणे विष्णुधमाच्रे- 
उग्रगन्धीन्यगन्धीनि सुमानि न द्पयत् । 
अन्यायतनजातानि कण्टकीनि तथेव च ॥ 
रक्तानि काङ्जातानि चेस्यब्क्षाद्धषानि च। 
इमश्षानजातपुष्पाणां दानं देवे विजयेत् ॥ 

विष्णोबेज्यानें । ववेष्णुषम्।चर₹--- 

क्रकराख्यस्य पुष्पाणे तथा धत्तृरश्स्थ च| 
कृष्णं च कुटजं चाक नवं दयं जनादेने ॥ 

शिवस्य वस्यौनि प्रसाददीपिकायाम्-- 

जपावन्धूकसिम्दूरं तथा चैसन्धिके छमे । 
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मदन्ता कतक पर्थ पाकती कुरजानि च ॥ 
बरा सजंपत्री च तथा च दुमुदद्यम् । 
अनति नापयच्छम्भाः प्रमादादपि दोषञ्त्.॥ 

पुराणे विशेषः -शिवे विवजयेत्छुन्दयुन्पत्तं च हरेः सदा । 
दवाना चाकमन्द।रावादिष्ये तगरं तथ। ॥ 

आचारर्दपऽपि- अक्षतनाचयद्िष्णुं न तुलस्या गणेश्वरम् । 
दूबाभिनाचयेद्दुगां न केतक्या मदेहवरम् ॥ 

नाक्षतेरचयेद्िष्णुमिति पुष्यामावेऽतिदेशप्रा्त्य तण्डुस्य निषेधपरम् । 
तथा--पुष्पामावे जङेनापि दृवेया तण्डुरेन च। 

निद्यपुजा प्रकत्तव्या भाक्तमविन सुन्दार { ॥ इति । 
न तु मध्यादिनिषेषपरम् । 

स्नालानीतेः पयु पितेयां चितः ृष्णषणकैः । 
स्वयं विकसिते; पृष्पेः स्वयं च प्रतितं भुवि ॥ 
वजयेददतीपुष्पमगन्धं च व्रिरेषतः ॥ 

स्वयं विकसितेति स्वय पुरुषेण विकाधितेरिष्य्थः । 
्रपदान्न्युनकुसुमनाचेयेत्त कदाचन ॥ 

विधानपरिजते-रह्लानीत करानीत स्वयं पतितमव च। 

एरण्डपत्नरानात तस्य पूजा च नेष्फर॥ 
योऽचर्येटिधिवद्धकंटया प्रानातिश्च साधनं; । 

व पुजाफराधपमेवास्य न सपग्रफर रमेत् ॥ 
दानकोऽपि--उत्तमा वनज पजा क्रथक्रातातु मध्यमा । 

अधमा याचता पजा चावणवतु निष्फरा ॥ 
जट पयुषित स्याज्यं पज्ाणि सुमानि च। 

तुरस्यगस्तिविरवानि गङ्खावारि न दुष्यति ॥ 
भथ विद्वाद्नामनमारषादनत्तख्पा माह । बृद्दाहक-- 

विखापामागजातीतुरसिश्मिकताकतकमृङ्द्बा- 
मन्द्।म्भोजादिद मौ मुनितिकतगरव्रह्मकषरहारमा्टयः ॥ 
पश्चारार।तिङ्न्तीदमनकमवका बिखतोऽहानि दस्ता - 
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क्िंथ२०अे रकार यरीदणो १ १दधिनिधिर्वसवा८ मुय 
भार भुय एवम् ॥ 
तुङसीप्रहणः निषिद्धदिनदिकारनिणये-- 

भासुभार्गवभोमे च व्यतीपाते च वैधृतौ । 
सङ्क्रान्तो पक्षयोरन्ते द्रादर्णां निथि सन्ध्ययोः ॥ 
तुख्ीं य षिचिन्वन्ति ते च्छिन्दन्ति हरेः शिरः । 

गार्डऽपि-भालुवारं बिना दृव तुरी द्रादशचीं विन। ॥ 
तदू दणमन्स्तु-तुरस्यमृतजन्माधि सदा तं ककशवमिमे ! । 

केशवाय विचिन्वानि वरदा मव शोभने । ॥ 
सभ गन्धम् । महामारते- | 

हरिचन्दनकस्द्रीकषूरेः केसरान्वितम् । 
गन्धं दथ सयरनेन दुष्टगन्धानि बजेयेत् ॥ 
गन्धेन देवास्तष्यनिति ददानाधक्षर्षसाः 
नागाः समुपभोगेन त्रिभिरेतेस्त॒ मानुषाः ॥ 

क{दीलण्डे--कस्तृरिकाया द्रौ मागो द्रौ मागो ङड्कपस्य च । 
चन्दनस्य प्रथो मागा; शरिनस्तवेक एष हि ॥ 
यक्षकर्दम इत्येव समस्तसुरखरकभः ॥ 

गार्डे--फपृरं चन्दनं दभेः इुङ्मं च पमांशकम् । 
सवेगन्धामिति भोक्तं समस्तामरबरडभम् ॥ 

अथ पूपः । विधानपर्जिते- 

अत ध्व प्रवध्यापि धृषदमनविधः फणम् । 
नियाष्ठाः सारिणथेव कृत्रिमाश्चव ते जयः ॥ 
नियासाः शर्छक(वञ्यां दवानां दयितस्तते। 
गुग्युरः प्रवरस्तेषां सवेषामिति निश्चयः ॥ 
अगरूः सारिणां श्रेष्ठो यक्षराक्षप्तभोभिनाम् । 
दैस्यानां शरककीयश्च का्धितो यश्च तद्िषः ॥ 

स्फान्द्-- पाद्व गुग्णुरु यस्तु अञ्ययुक्त सशकरम् । 
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धूपं ददाति यो वेत्रं तस्य हच्छं ददाम्यहम् ॥ 
घण्टानादं विना धूपं न विदरान्दातुषहेति । 
दी पोपचारं नेवेधं षण्टास्वनसपन्वितम् ॥ , 
स्नाने धूपे तथा दषे नेवेये भूषणे तथ। 
घण्डानादं प्रकुर्वीत तथ। नीराजनेऽपि च ॥ 

जथ दीपः । स्कन्दपुराणे - 
अतः पर प्रवक््यापि दीपमाह।त्म्यमुत्तमप् । 
यस्मिन्छरते नरो याति वेङ्कण्ठं नात्र संशयः ॥ 
बहुवत्तिसपायुक्तं घृतपूर समन्वितम् । 
कुयादारात्तिकं यो वे कटपक।टीद्वि वत् ॥ 

भथ नेवेधम् । तत्रादौ नैवे्पात्रमाह । स्कन्दे- 

आदा हेरण्पय पत्र तदभावे च राजतम् । 

तदभावे च पाक्षं विस्ताणं वहूमुन्दरम् ॥ 
कचोडाः शत्च! कायाः पात्रे मरै परितोऽनष {| 
तन्मध्ये व्यञ्जना देया नानाफरमयाः च्ुमाः॥ 

तथा च विधानपारिजति - 

हैरण्यं राजत ताम्रं कास्यं पालाकश्चपत्रकम् । 
नेवे्याय।ग्जपत्रं बा पात्र विष्णोरतिग्रियम् ॥ 
मृन्मये भिन्नपत्रे घा पाषाणे रोंहकाष्ठे । 
परच्वे करमभृम्योस्तु न नैवेयं समपयेत् ॥ 

जयान्नानि स्कन्दे-- पायसं चनद्रसंकाशं पातके शरङरायुतम् । 
भक्त कुमुदसङ्ात् सद्रान् काचमयान् शुभान् ॥ 

नानान्यञ्जनसंरुद्धं निभिः पडुक्तिमिरव च । 
निम्बुरषेन चाद्रेण फलमूरुयुतेन च ॥ 

वरकृतानि यथा कर्याच्छतश्चो भोजने पम । 

द्राक्षा त॒ मिभिकहा चूतक्रर्मदहृता शुभा ॥ 

मरीच पिष्पलसद्रकर चन्द्रक युत । 

घू० स ० १०६ 
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कथिका वटकः ए।य्यो; शतशो भोजने मम ॥ 
विषानपर्जिते-- भ्यं भोश्पं च डेष्यं च चोष्यं पेयं गुणान्वितम् । 

ˆ दध्द्ीहरये निस्यं यद्चसखियमथारमनः ॥ 
प्रक्षिप्य तुस प्रोष्य सप्वहस्वोऽभिमन््रयेद् । 
नेवं शङ्कतोयेन परोक्षत न कदाचन ॥ 
पानीयं चामूृतीड्कत्य परेशाय निवेदयेत् ॥ 

तथा बोधायनः --- गण्डूषाथं जं दसरा ददादाचपनं ततः । 
हस्तवासं सकपूरं हट भूषणानि च ॥ 

विषानपरिजते-न पिबेच्छङ्कतोयं च न च भूपो विनिक्षिप् । 
न सम्पोकषेत नेवं सुक्खा चेवाधर्ानेभवेत् ॥ 
तस्मास्करम्भोद केनेव > वेच भोक्षयेद्बुषः । 
ततः पराणाद्याहुतयो दातव्याः परमात्मनि ॥ 
मृरमन्त्रं जपेदत्र ततो नारायणात्मकम् । 
अष्ट्रशतं चेव अष्टर्विक्षतिमेव बा ॥ 

सकान्दे-- अथ मुक्तवते प्रीत्या जेः कूरवासितेः । 
आचमनं च 'ताम्बृषटं चन्दनः फरपाजेन् ॥ 

विधानपरिजाते-कपूरेकादि संयुक्तं ताम्बं च निवेदयेत् ॥ 
स्कन्दे ~ पुष्पा ततः कुयद्कत्याऽऽद षं भदरेयेत् ॥ 
विधानपरिजति-प्रदशेयेदथाद चं फस्पयेच्छत्रचामरे । 

पहानीराज्ञनं चेष पृष्याञ्जङिपथाक्षिपेत् ॥ 
प्रदक्षिणा नमस्कारन्छुयंदरे मक्तिपूवेकम् । 
पदारपद।न्तरं गच्डेकरो चरनवनितो ॥ 

नीरजनम्--उस्चरे।दाय हस्ताभ्यामापादतकमस्तङम् । 
त्रैः परिभ्राम्य देवेशं बहिरेव ततः क्षिपेत् ॥ 
नीराजने महाविष्णोमेखं दूय्तमप्रभम् ॥ 

मथ प्रदक्षिणा--एका चण्ठ्यां रवो सप्र तिक्तो द्ाद्विनायके। 
चतस केशवे दयाष्छिवि चाद्धपदक्षिणाम् ॥ 
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भधदष्षिणापि देवालये त गृह, तत्र बरुषचण्डाद्यभावात् | अथ 

नमस्कारः - वाचा स्तोत्रं मनोध्यानं चतुरङगपरदक्षिणापू। 
उरा शिरा दृष्या मनसा वचसा तश ॥ 
पद्धधां कराभ्यां जानुभ्यां प्रणामोऽ्ङ्ग इसिः ॥ 

तते देवं स्तुवीत । ततश्वरणोदकम् । रक्षणम्- 
उदक९ चन्दनं २ चक्र शहथ° त॒रसीदकमू९ 
घण्टा घरक्त७ रिछा८ ताम्ं९ नवभिश्वरणोदकप् ॥ 
शालिग्रामरिरातोयमपीला यस्तु मस्तके | 
प्रक्षेपणं पङे।त ब्रह्महा स निगद्यते ॥ 
यः पू।दसकिक् विष्णोः करेण पिबते यदि । 
स मूढो नरकं याति यावदिन्द्राशचतुदंश ॥ 
विष्णुपाद्ाभिषिक्त यत्पात्रेभव पिबेन्न | 
सषेपापविनिष्ुक्तः स याति प्रमां गतिम ॥ 
स्नाने च।चमने चैव भोजनाद् तयेव च । 
तयेव भोजनस्यान्ते शाङिग्रामजरं पिबेत् ॥ 

दीअमहणप्रकारस्त--वस्त चतुगु गीतय भरषायं वापरफे करे । 
दक्षिणेन करेणाथ शहुेदक परथाददेत् ॥ 
प्रक्षिप्य मस्तके विद्रस्तीयं प्रां त्रिवृत्ततः ॥ 

आदिव्यपुराणे -अग्राह्च परवनिमद त पृ एर जलम् । 

शाखिग्रामस्य सम्पकतिसवे याति परेत्रतप्र्।। इत। 

पञ्चायतनपूजाया तरनत्रण बवाद्तामत्यथः | भय [नपधस्तु केवर 

धिवपरो गन्तव्यः । शिवैकमक्तध्य तु प्राह्यममि मवति | 

निपियं प।रयद्धक्त्या शिरसा पावती पएतेः । 

राजसूयस्य यज्ञस्य फं प्राप्नोति निचितम् ॥ 
स्कान्द [ङ् स्वयभ्युवं बाण रन्ज ५ । 

सिद्धप्रतिष्ठिते चेव न चण्डाधिङृतिभवेत् ॥ 

यत्र चण्डाधिकराऽस्ति तद्धाक्तव्य न मन्तेः। 
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चण्डाधिकारो न यत्र भोक्तव्यं तत्र भक्तितः ॥ 
तैविक्रम्याम्- बाणङिङ्ग चन्द्रकान्ते सिद्धचिङ् स्वयम्युवि। 

“ ्रतिमाघु च सर्वासु न चण्ड।धिकति र्भवेत् ॥ 
तथा--दाणलिङ्क स्वयम्भूते चन्द्रकान्ते हृदि स्थिते । 

` यद्पणं समं जेयं शम्मोनवेच क्षणम् ॥ 
गणेशस्य । स्कन्दपुराणे -- ॥ 

मातृयानसहस्ाणि सुरापानङतानि च । 
तस्षणे तानि नयन्ति गणेदातीयेवन्द नात् ॥ 
उच््छिष्टवक्रतुण्डस्य नरो युङ्क्तं तु भक्तितः 
राजदानसहस्रणां तेषां फरमव।प्तुवात् ॥ 

किञ्चिन्नवेद्यओे तत्तद्गणभ्या दत्वा भक्षयत् । बाणाद्यः शिव 
गणाः, तेभ्यो दद्यत् । ठत मन्त्रः-- _ 

बाणर।वणचण्डीक्ननन्दिभूृङ्गरिरादयः । 
परहदेवप्रसाद।ऽपं सम गृह्णन्तु शाम्भवाः ॥ 

इति शिवगणेम्यः । 
रमाव्रह्मादय। देवा; सनकायाः शुकादयः । 
श्रीनृसिहमसाद)ऽयं स्वे गृहन्तु वैष्णवाः ॥ 

इतिमन्त्रेण विष्णुगणेस्य; । गणेशस्य तु वक्रतुण्डाय दद्यात् । सूयस्य 

तु चण्डांशषे द्यत । शक्स्यास्तु उच्छिष्ट चाण्डाले दद्यात् | तत्र न।ममन््रः। 
अङवेन्देबतापूजां मुज्ञ याद्ब्राह्मणो यदि । 

` ग्रास्तसद्यारोहपिण्डानइनाति यममन्दिरे ॥ 
विश्वाराधनादन्यद्धिधते"कमेवेदि कम् । 

तस्मादनादि मध्यान्तं नित्यमाराधयेद्धरिम् ॥ 
इति दूर्मपुराणाकेः । निमास्यपमाणमाह योगेनीतन्त्र- 

मणिष्ुक्त)सुव्रणानि देवदत्तानि यानि च। 
न निमारये द्रदक्ाद्धं दाञ्रपात्र तथेव च ॥ 
पटी शाटी च षण्मासं नेषेधं दत्तमात्रतः। 
म।दकं कृसर चव यामाद्धन महवरि 1 ॥ 
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पव तरिमासास्च्| य्श्रत्ं उयहः स्पत । 
यावदन्ने भवेदुष्णं परमान्नं तथेव च। 
दत्त च रधर चच अहरात्रेण पा्वेति {॥ , 
गुहू तत दाध दुग्धच आज्यं यामेन शङ्रि {| 
ताम्बर दत्तमत्रेण मवेत्पयुषित भेये !॥ 

गेवाचन मवष्य~तुस्या वखपत्रषु सवपु जरजंषु च | 

न पञयुषितदाष।ऽप्ति पाङाकारण्रहेऽमिवा॥ 

दृति श्रीमरथमशाखं(यरामकृष्णविरचिते पारस्करगृह्यशूतरविष- 
रणे सेस्कारगणपता गृहे द्वाच॑नविषिः । 

( नवमीकण्डिका ) 

अथातः पञ्च महायज्ञा चद्व देवाद्न्नाहपयु््व स्वाहा 
कारेजेदुयाद् ब्रह्मणे प्रजापतये गृह्याभ्यः कदयपायानुम 
तय इति भूतगरद्यभ्या मणिके जीन्पजन्याधाद्भषः एभि. 
व्यै घाते विघने च दाययोः प्रतिदिशं वायवे दिशां 
च मध्ये जीन्ब्रह्मणेऽन्तरिक्ताय खुयांय विद्षेभ्यो देवेभ्यो 
विहवेभ्यश्च भूतेभ्यस्तषासुत्तरतऽ उषसे भुतानांचप 
तये परं पितृभ्यः स्वधा नमऽइति दचिणतः पात्र नि 
िञ्योत्तरापरस्थां दिषश्ि निनययक्ष्मतत्तऽहत्युदृधृत्याम्र 
ब्राह्यणा घावनेञ्य दश्याद्धन्ततऽदहति यथाऽहं सिक्चुकान 
तिथी सम्भजेरन्वाङच्येषटा गह्या यथाहेमहनीयुः ष. 
अद्गरहपतिः पत्नी च पर्वं वा गृहपतिस्तस्मादु स्वादिष्ट 
गृहपति; पर्वो[ऽतिथिभ्योऽठनी यादिति श्चुतेरहरहः स्वा. 
हा कुयादन्नाभावे केन चिदाकाछठादेवेभ्यः पितरभ्यो मनु- 
ख्यभ्यश्चोद्पाच्रात् ॥ ९ ॥ 

मथ पश्च महायज्ञाः । तत्र सूत्रम् “अथातः पञ्च पदहायज्ञाः 
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इति । भथ पूर्वोक्तकमानन्तरं १ महायाताः उ्याल्यास्यन्त इति सृत्रशेषः। 
महायज्ञा इति कमेनामघेयम् । ते पश्चधां मूतयज्ञ-मनुष्ययज्ञ-पितुयज्ञ-देव. 
यज्-ब्रह्मयज्ञथदात् । तथा च कारयायनः- | 

देवभूतपिवृब्रह्ममनुष्याणामतुक्रभात। 
मह।सत्राणि जार्नीयात्त एव हि पहाप्रखाः ॥ 
पश्चयत्तविधानन्तु एही नित्यं न हापयेत् ॥ 

इतिशङ्भंव चनान्निध्य एव । तथा च शतपथश्चुतिः-“"पञ्चवर महा 

धङ्ञ।स्तान्येवं पहासत्राणि भुतयन्ना मटृष्ययज्ञः पितृषक्षो ब्रह्मय- 
ज्ञ'"इति । किमथ कत्तंठ्यमित्याह । विधानपरिजति -- 

पञश्चघलना एृहस्थस्य वततन्तेऽहरहः षदा |, 
कण्डनी पेषणी चुरी जरङ्कम्म उपस्करः ॥ 
एतानि बाहयन्विभरो बाध्यते वा धरहुधृहुः । 
एतेषां पावनाथाय पञ्चयज्ञाः प्रकोतिंताः ॥ 

हिसास्थानं सूना । उपस्करो माजनादिः । 
[| गी भ ट ०, ^ ¢ 

साय प्रतिविशदवः कत्तव्या बक्िमि च। 
क 

अनशनतापि सततमन्यथा किद्खिषी भवेव ॥ 
इति कात्यायन्वचनात् । स्मृ्यन्तरेऽपि- 

(० नि 

वैश्वदेवविदहीना ये आतिथ्येन विवर्भिताः 
ते सवे निरयं यान्ति काकयोनिं प्रयान्तिते। 

यज्ञपाद¶ काप्यायनः-अनाटिताश्ेभिः कायो वेषदेषो यथा्रधि | 
अभक्ष्यस्तु भवेत्पाक्ो वैरवदेवविषाजंतः ॥ 

वीरमित्रोदये स्मरतिः -ततः पञ्चमहायज्ान्डुयाददरदर्दिनः। 
न हापयेत् तान्माङ्गः श्रयन्ते हि श्रुतावपि ॥ 

तत्र देवयज्ञो “ब्रह्मणे स्वाहेणत्यादिहोमखूपः । (मरगिके तीः 
निर्यादि बरिक्रमूपो गृप्तयज्ञः । "पितृभ्यः स्वधा नम” इति बहि 
दानं नित्यश्राद्ध वा पितृयज्ञः । "हन्त" काराविथिपूजादिूपो मनुष्य. 
यज्ञः | पच्चप्रहणासश्चमो ब्रह्मयज्ञः । तदुक्तं सङ्पदे- 
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अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः |पतृयज्सतु तर्पणम् । 
दपा दवा प्र धूता तृयज्ञाऽताथपूुजनम् ॥ 

तपण नित्यश्राद्धम् । कात्यायनः- | 
श्राद्ध वा पितृयज्ञः स््रात्पित्यो बह्िरथापिवा॥ इवि। 

(पितृभ्यः स्वधा नम, इति पितृबाछः। एषामनुष्ठानप्रकारमाह- 
^वेखदेवादन्नासपयुक्य स्वाहाकार लुहुयादितिसूतरम् । विश्वे देवा 
देवता यस्यति वेदवदे वमन्नम् । ते च देवपितृमनुष्यादयः । कथमेषां 
देवऽस्वमिति चत् ? येन स्मृतविष। दानं विहितम् । एभ्यो एत्वा शेष. 
भुजा गृहपातना भवितव्यम् | तस्माद्वेदवदेवमन्नम् | यदहरहः पच्यते 
स्ारश्रौ तत आुदायाभ पयुकष्य स्वाहाकारैः सह वक्ष्यपणेमेन्ेजुहु- 
यात्। पयुक्षणग्रहणाच्च कुशकण्डिकोक्ततिकर्व्यताब्युदासः । स्वाहाकारं. 
रिति यज्जुहोति तत्ष्वाहाकः । शेषा नमस्काराः । भचरन्ति हि बि 
कमणि नमस्कारान्। यद्रा स्वाहाकारग्रहणं सस्वव्युदासाथम् । "ब्रह्मणे 
प्रजापतये गृह्याभ्यः कश्यपायातुपतय हति” इति सूत्रम् । पतेमेन्त्र 
पच्वाहुतीजरोति । इविकारो दोमतमाप्तयथंः | ̂ भुतगृहेभ्"” इति सू 

नमर् । मृतानि च गृह्याणि च मूतगृह्याणि | तेभ्यो बीन्ददाति । 
तान्याह “मणिके त्रीन्पर्जन्यायाद्धयः पृथिव्ये? इति सुत्रम् । मणिके 
मणिकस्मीपे जीन्वरीन्दयात् । सामीप्य्थं सप्तमी। “पजन्याय नमः। 

अद्धो नमः! । पृथिव्ये नप । त्रीनितिग्रहणं मूतगृह्येभ्य इति 
चतुथबारहरणशङ्गव्युदाप्त।थम् । काचत्त मूतगृह्यभ्य ह्यव समन्तके 

चतुथबरद्रणमिच्छनिति । तदसत् । “धात्र विधात्रे, च द्र्यया 

रितिसुत्रम्। द्वारशाखयोमेष्ये धात्रे विधत्रे इति द्वा बली ददाति। 

(“प्रतिदिशं वायवे दिशचाशचे"ति सूत्रम् । दिशं दिर प्रति इति प्रतिः 

दिशम् । वायवे नम इत्यनेन मन्त्रेण चतुरदष्वु एकेकं वरि दात् । 

दिशश्च यदानं तदपि प्रतिदिदौ स्वस्वनापमनत्रददाति । ततश्चास्य 
दिशे नमति प \ “'दाश्षणायै दिशे नम"इति दक्षिणदिशि । 

धिपायै दिके नमःईति पश्चिमे । “उदीच्यं दिशे नमईति उत्तरस्या 



८४८ सपुश्रल्लस्क,रगणपतो 

विधि। “पथय बरीनब्रह्मणेऽन्तरिपतय सुयीय विश्वेभ्यो देवेभ्यो मि. 
रेभ्य) भूतेम्यस्तषापुत्तरत' इति मूत्रम्। मध्ये “ब्रह्मणे नमः। अन्त. 
पाय नमः.। स॒थौय नपः"” इति त्रीन् बलीन् दधात् । भानन्तय।- 
| त्रयाणां बहीनायुत्तरमदेे ““ विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः| विशे 

भ्यो भूतेभ्यो नमः” इति द्रौ बली दयात् । “पितृभ्यः स्वधा नम 
इति दक्षिणत "इति सूत्रम् । तेषामेव ब्र्मदिवहीनां तराणां दक्षिणतः द 
कषिणप्रदेशे “पितृभ्यः स्वधा नम इति दक्षिणत! इतिमन्त्रेण एकं 
बलिं ददात् । पिज्यत्वाच्च दक्षिणामुखः प्राचीनावीती पावितवामजावुः 

भवति । नमस्कारश्वात्र प्रदर्ित आचर्येण प सवत्र बरिहरणेषु याज. 

नीयः। समाचारादुक्तमेव “पात्र निणिष्योत्तरापरस्यां देषि 
निनयेय्ष्पेतत्त" इति सूत्रम् । पात्रं उद्धरणपात्रं निर्णिडय प्रह्याः 
ट्य तदुदकं ब्रह्मादिबरितरियाणामेवोत्तरापरस्या वायभ्यां दिक्चि निनयेत् । 
('य॒क्मैतत्ते)) इतिमन्त्रेण । अत्र निरगेजनमित्यष्याद।रः । बडिहरणे मध्या- 
विदेशः शाकाया आद्य इवि भतृयरः । ““उद्पृस्याग्रं त्राह्यणायाचने- 

स्य दद्याद्धन्तत इतिति सूत्रम् । तत एव वैदबदेवादन्ञादुदुधुत्य भमर 
षोडशग्रसपरिमितं भ्र सचतुष्टयमितं वा ब्राह्मणाय अवनेज्य जरं दवा 
(1हन्त त'"हति मन्त्रेण दचयात् । सग्रदानासामरथ्य काष्णाजिनिः- 

भिक्षां बा पृष्कडां दद्याद्धन्तकारमथा पिबा ॥ इति। 
मनुः--ग्रासमात्रं भरेद्धक्ता अग्र प्रास्तचतुषएटयम् । 

अग्रे चतुगुणाङ्त्य हन्तकारोऽभि्धीयते ॥ 
हन्तकाराच्च पृेम्-- “यथाह मिक्षुकानतिथीश्च सम्मजेरन"' 

इति, सूत्रम् । यथाह यौ यदन्तमहेति तदन्तमनतिक्रम्य यथाहं तत् य। 
भवति तथा। भिश्चुक्ान् पि।जज्तरह्मच।रिपभृतीन्। जथ भिघ्चुकानाह । 
व्यातः-ब्रह्मचारी यतिश्चैष विधार्थौ गुरुपोषकः । 

अध्वगः क्षौणरन्तिश्च षडेते भिष्चुकाः स्पृताः ॥ 
तत्र मधुमां सवातं देयम् । एवमितरेषां यथोचितम् | भति्थीश्च 

अध्वनीनान् सम्भजेरन् मिक्षामोजनादिदानेन तोषयेरन् गृहमेधिनः । 

क्रम) 9 



| $> 

दितीयकाण्डे नवमी कण्डिका। ८४२ 

अतिथिलक्षणमाह | व्याघ्रपाद 
अचिन्तितमनाहतं बेश्वदेषे व्यवस्थितम् । 
अतिथिं तं विजानीयाननेकग्रापनिवातिनम् ॥* 
ुधातस्त्षितशरैव भ्रान्तो गृहमुपागतः 
प्रयत्नानेन वै पृज्यः सोऽतिथिः सगप्ङ्कः ॥ 

भतिथिविमुखगते दाषमाह- 
अत्तिथियेस्य मग्रो शृहावदि निवतेते । 
स तस्य दुष्कृतं दता पृण्यपरादाय गच्छति ॥ 

वेदवदेवासूवै मिश्चुके गृहागते तदा वैदवदेवार्थमन्नं पृथन् स्थाप्य 
भिष्चुकाय दयम् | तथा चोक्तं गदाधरमष्ये- 

अटते वैद्वदतवे तु भिक्षुके ग्रहषागते । 
उद्धृत्य वैश्वदेवाय भिक्षुक त॒ विसजंयेत् ॥ 

पराररः--वेश्वदेवषृतं दषं शक्ता भिक्षु्येपादितुष् । 
न हि भिक्षु्ृतान्दोषान्वेक्देवा ज्यपाहति ॥ 

वैरवदेवसमापो भिश्चुके आगते तदा मवुराह- 
वेऽवदेवे तु निवृत्ते यद्न्योऽतिथिराव्रजेद् । 
तस्मा अन्नं यथाशक्ति प्रदद्यान्न बहि हरेत् ॥ 

““वाढञ्येष्ठा गह्या यथादंभहनीयु"'रिति सूत्रम् । बलो उमेष्ठः 
प्रथमो येष ते बाल्ग्येष्ठ; । ते च गृह्याः गृहे मवाः पुत्रपोताद्यः। 
यथा येोग्यमहनीयुः सुज्ञीरन् । “पश्चाद् गृहपतिः परत्र चति सत्रम् । 

गृह्याणामरानानन्वरं गृहपकिगरदश्ामी पी तत्जञी च अश्नीतः । (“वु 

वा ग्रहपातस्तस्पादु स्वादृष्टं गृहतः पूव[ऽतिथिभ्या ऽनया 

तिश्वते'रिति सूत्रम् । गृहपतिवां पर्या; पूव अरनीयात् न युगपत् । 

कुतः £ "(तस्मादु स्वादिष्ट मितिष्ुतेः। भस्याथः---तस्मासवात् जनत् 

यत् इष्टं गृहपतिरईनाति, लसरिथिभ्यः भशितेभ्यः पव पर्या 

इति । “अहरहः स्वाहा इयादन्नामावे केनचिद्ाकाषटादवेभ्यः पि. 

तृभ्यो मलुष्येभयश्नोद पात्रात्'"इतिपूत्रमू । भरद ः स्वाहा ऊ्यादनाभवि 
९० खण १५१७ 
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कर्नाचिदूद्रव्यण कृष्ठन वा कायः | स्मृर्दथसार- 

१[भावे प्रवासे वा तण्डुरानाषधीस्तु वा। 
पयो दधि घतं वापि कन्दमूरफरादि वा ॥ 
योजयेदेवय्गादो जं बाऽऽपत्सु वा जरे ॥ 

ग्यासः-जुहु पार्षपिंषाऽभ्यक्तं तैलक्षारं वित्रजयेत् । 
दध्यक्तं पयस।ऽक्तं वा तदभावेऽम्मसाऽपिवा॥ 
इदं सुषेण होतव्यं पाणिना कठिनं हविः ॥ 

विधानपारिजाते-- ह [| ॥ 
पाण्याहूतिद्धादशपवेपूरिका धृतादिना चेत्खुवभात्रपूरिका | 
देवेन तीर्यनच ह्यते हविः स्वङ्गारिणि स्वचिषि तच पवक ॥ 

उत्तानेन तु हस्तेन अङ्गुष्ठाग्रेण पीडितम् । 
संहत ङ्खटिपाणिस्तु वाग्यता ज॒हूयाद्धविः ॥ 

वञ्यदन्यमाह- कोद्रव चणक माषं मभूरं च कपितथकम् । 
क्षारं च छ्वणं स वैशवदेषे विवजयेत् ॥ 

समृत्यनतरेऽपि -- कोद्रव बरक माषं मतरं च कुलित्थक्म् ) 
काञ्नीपकं परान्नं च वेरवदेवे तु बजयेत् ॥ 

सथात्र नित्यश्राद्धं कततेव्यम् । ततत सागेने, पितृबलिनेव सिद्धत्वात् । 
तदुक्तं गदाषरमापष्ये- 

कृत्य कृतिपतृयज्ञस्य साग्नेः भाद्धं न विध्यत । 
निस्य पित्येण बिना निरगनेस्तन्त बिद्यते ॥ 
वटेरभावादस्पिऽयस्य गिषएालकाकबलिः स्मृतः ॥ 

विकहपः प्रतिभाति । 
श्राद्धं वा पितृयन्नः स्यातिपत्था बरिरथापिवा। 
साग्निकः पिवयज्ञान्तं वक्िकं समाचरेत् ॥ 
अनग्निहुतश्ेषं तु काके दद्यादिति स्तिः ॥ 

विनिवेदनम् । सोदकमन्नं भूमो चण्डार्वायसादिभ्यो निक्षिपेत् । मनुः - 
यनां च पतितानां च इवपचां पापरोगिणाम् । 
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वायसानां किमा) च शनकेनिक्षिपेद्भुविं ॥ 
सथ स्पष्टप्रयोगः । वेदवदेवपर्यातमनतं पात्रान्तरे उदुधृत्य भमिघाय 

पाकादुदुधृतमे कुण्डस्थामो संयोज्य प्रदीप्य पक्रपागिराचन्तः 
प्राणानायम्य देशकार। सङ्कीस्य “भद यज्ञेदवरभीतमे पञचपहाय्गान् 
अहं करिष्ये । तत्र देवान् भूतानि पितुन् मतुष्यान् वैश्वदेवानेन 
यक्ष्पं'!8ते सङरप हृत्वा मणकस्यदकच दरानकणद्।रम्य प्रदक्षिणं 

पर्कषणं इत्वा दक्षिणं जान्ववाच्य वामहस्तं हदि निधाय दक्षिेन 
ग्रसताद्धंमानमोदनमादाय, “ॐ व्रह्मणे खहा । इदं व्रह्मणे न 
पम । अश्रजापततये स्वाहा । इदं प्रज (पतये न मम | अगृह्याभ्यः 
स्वाहा । इदं ग््चास्यो न पप । ॐकहयपाय स्वाहा । इदं कय- 
पाय न मम । ॐअनुपतयं स्वाहा । ३६ अनुमतये न ममः। 
रेषा तेन मणिकसमीपे प्रकसंस्थमुदकस्थं वा । ““अॐपजेन्याय नमः । 

इद पञेन्धाय न परमप । अद्भयो नमः। इमद्धय न मम। 
पृथिव्ये नमः । इद पृथिव्यं न मम? | इति बसित्रियं दयात् | 
द्रारश।खयोदकिणोत्तरक्मेण । 'ॐधत्रे नमः | इद् धात्रे । ॐवि 
धृत्रे नपः | इदं विधात्रे ०" इति बलिद्रयं दचात् । भप्नेः पश्चिमतः 
चतुर्दि्चु ““अढवायते नमः । इद् वायवे ०” । इईत्यननेव बङ्चितुष्टयं 

दयात् । चतुणा बरीनां प्राक । ““अ्भ्राच्यं दिशे नमः। इदं प्रास्पं 

दिशे न०। ““ऊॐदक्षिणस्ये दिशे नपः। इदं दक्षिणस्य दिशे० । 
ॐपरतीस्यै दिशे नप; । इदं परतीर्थं० । ॐउदीच्ये दिशे नमः| 
इद मुदीच्यै०”, इति । सवेत वरीन। मध्ये प्रवरतस्थम् । “अ्रह्मणे 
नपः। इदं ब्रह्मणे० । ॐअन्तरिक्षाय नमः । इद्मन्तरिक्षाय० । 
ॐूर्याय नमः । इदं पुय्यांय ०” ¶ति बरित्रयं दत् । बरित्रयभ्य- 
तरे प्रादंस्थम् “ॐगबिश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः । इदं विषेभ्यो देषे- 
भ्यो ०। ॐविश्ेभ्यो मुतेभ्यो नमः । इदं विश्षेभ्यो भूृतेभ्ये०"/। 

इति द्रौ बी दधात् । तदुतरतस्तथेव “ॐउपसे नमः । इद्ुपसे०। 

अभूतानां च पतये नमः । इद् मृतानां च पतये ० । इति द बरी 
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दयात । ततोऽपसष्यं इता पातितवारमनानुः दक्षिणामुखः त्रह्मवहितो 

दक्षिण ““ॐँपितभ्यः स्वधा नमः । इदं पितृभ्यः०” इति वितृतीर्थेन 
एकं बिं सव॑शेषान्नेन दयात् । पत्र प्रक्षस्य तिर्णजनजक वायव्या 

दिशि “ॐयक्ष्मेतत्ते निर्गजनं नमः । इदं यक्षपणे 2” इप्युप्सेत् । 
छत्र ब्रह्मयज्ञः | वेदमारभ्य प्रत्यहं अध्यायमात्रं अध्यायद्रय वा याव. 

च्छक्ति जप्तवा ततः स्म्रतिपुराणगाथादि यथाशक्त्या जपत् । (कर्ः 

पूर समौ “स्वस्तीति पठेव । अशक्तो गायत्रीमात्रं जपेत् । भि. 
न्नवसरे मागतमतिथं पूजयेत् । त्ृ्तिपयन्तं वा पोडशम्रासमितं चतुभ्र॑स- 
मिते वाऽन्नं “ॐसनकादिमनुष्येभ्यो नम । इदं सनकादिमनुष्ये- 
भो ०१ इति दात् । तता गोग्रास्ः-- | 

('सोरमेय्यः सवेहिताः पवित्राः पापनाशनाः । 
परतिग्रह्णन्त्विमं ग्रासं गवच्ेरोक्यमातरः ॥' 

इति गोभ्यो दधात् । ततो वायसवकिः- 
('देन्दरवारणवायन्या याम्या वै नेक्रेतास्तथा | 
वायसाः परतिगरहन्तु भूमा पिण्डं मयापितम् ॥" 

इति बायसेभ्ये। दद्यात् । ततः इउवानबहिः- 
धरौ इवान इयामक्षवलो वैवस्वतङ्करो द्धो । 
ताम्यापन्ने प्रहास्यामि रक्षेतां पथि पांसदा॥" 

इति इवभ्यः | 
देवा मनुष्याः पक्वो व्याति सिद्धाश्च यप्तारगदस्यंप्ध)ः। 

मरता; पिशचास्तरवः समस्ता यं चान्नमिच्छन्ति मया प्रदत्तम् ॥ 
इति देवादिभ्यः | 

(पिपीलिकाः कीटपतङ्गकाचया बुञुक्षिताः कमेनिबद्धबद्ध।ः । 
प्स्यथेमन्नं हि मया प्रदत्तं तेषामिदं ते मुदिता भवन्तु ॥ 

इदं पिपीलिकादिभ्यः ।॥" पादो परक्षार्य आचम्य नित्यश्राद्धं 
कुयात् । भय सरामनेरवेइवदेवः । निरगनेरपि कात्यायनसुत्राक्त एव वैरवदेवो 

० क (न 

भवति । भत्रायं विशेषः । निरामिना प्ृषठादिविविधानेन भगिनि प्रतिष्ठप्य 
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तत्र केभ्यः । तदुक्तं कस्ययनुरिरेे- 

“अथातो पपेजिङ्ञाता केकान्तादष्वंमपलनीक ऽउच्छिन्नापिरन- 
धनिको वा प्रवासी ब्रह्मचारी विधुरो बाऽन्वग्निरितिश्रामादभिषा 
हस्य पृष्टो दिवीतवधिष्ठाप्य समितमिति द्राभ्यामुपस्थानं व्याह तिभे- 
सखिभिश्च सावित्रः प्रञ्जारय ताश्तितुसनत्पविदासिशानि देव सवि. 
तरिति पुनस्स्रेति समिद्ध पूवेवदक्षहूत्वा पाकं पचेततप्र वैदपदेषं 
कु याद् ब्रह्मणे प्रजापतये ग्रष्याभ्यः करयपायानुमतये विहेभ्यो देवे 
भ्य) ऽग्रये सिषटञतऽदत्थपऽडपस्फय पुववेद्बाककमे नेव र्ते ब्रथा 
पाको भवति न सथा पाक पचेन्न इय। पाकमरनीय।दत्र पिण्डपिघ्र- 
यत्नः पक्ताचाग्रप्रणानि इया"देति । 

भस्याथः- मयराठदे गृह्यकृल्पविहितपश्चमहायज्ञानन्तस्यभज्ञप्तयथैः | 
मतःशब्दो हेव्वथः । भमग्निमतो गृहस्थस्य तदरिकारात्तद्रहितस्यामिक्राः 
रस्या वैेयत्वादतो हैतोः। कतिपयधमेजिक्ञाता । ज्ञातुमिच्छा जिज्ञासा। 

ज्ातुमिच्छाय।““सुषां सुपा भवन्ती'?ति सप्तमस्थाने प्रथमा युज्यते । कै. 
शान्तादृध्व॑केशान्तसस्कारानन्तरमुपकुवाणः स्नातको वा । भपलीकः 
सविवाहितपरत्वको मृतपल्लीको वा । उच्छिन्नामिनः पतितानि; सैस्थिता- 
मनिवा । अनभ्भिकः इतदारसङ्कहोऽपि निमित्तवश्चादधिक।रामावेन मनादहिः 
तावसथ्याभिः । प्रवासी सानि कधिकीषितपाकः । 

तठ्कम्-- 

भवसन्नमनिमानित्रः पयामूलफ लाभः । 
काठं नपद्शक्तः तः विधिना पाकपाचरेतु ॥ 

पाकमात्नविधानदिव साग्निकस्य न प्रवाते वैश्वदेवः । भत एव ग. 
गपाध्ययेसक्तम् ! “सप्रे; प्रवाते सति यावलसमवाप्त होपवेशदेषयो. 
रभाव्"ईइति । सत्राय विवेक{-भप्लीकोच्छिन्नारन्यनञ्चिकार्ना त्रयाणा 

पाकपचनपूर्वकं वेद्वदेवा्थमरन्याहरणम् । प्रवासित्रह्मच।रिणोस्तु पाका्थ- 
मेव न पैश्वदेवाथेम् । बह्मचारिण वैदवदेवानधिकारात् | प्रवापिनस्तु 
गृहे वैश्वदेवस्य § पतेन पाकस्य वेवदेवविवार्जेततवामवेन च[मक्ष्यला- 
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दानप्- १ 
भुवि दर्भान्मास्तीयं वलिकमं समाचरेत् । 
विश्वेभ्यो देवेभ्य इति सेभूतभ्य एव च ॥ 
भूतानां पतये चति नमस्कारंण शाद्चवित् । 
दद्याद्वषत्रिथं च्रे पितभ्यश्च स्वधा नमः ॥ 
पात्रनिर्णेजनं वारि वायव्यां देश्चि निक्षिपेव् । 
इदमन्ने मनुष्येभ्यो हन्तेद्युक्त्वा सश्वुर्छनेव् ॥ 

 गोत्रनापसवधाकारेः पिदभ्यश्चापि श्क्तितः। 
षट्भ्याऽन्नमन्वहं दद्यात्पितृयज्नविधानतः ॥ 
ततोन्यदन्नमादाय निगे्य भवनाद्वहि! । 
ककेभ्यः उषपचेम्यश्च प्रक्षिपद्रसपेव च ॥ 
उपविश्य गृद्ररि तिष्टेधावन्धुहुतेकम् । 
अप्रमत्तोऽतिथि स्प्सुमोवशचद्धः परीक्षकः; ॥ इति ॥ 

अथ नि्यश्राद्धम् । मनुः- 

द्यादहरहः भराद्धमन्नादेनादकेन वा । 
पयोमूरफरेवापि पितृभ्यः भ्रीतिमावहन् ॥ 
पिततुदि्य विर्पास्तु मोजयेद्धिपमेव बा ॥ 

सत्र विशेषमाह व्यातः-आवाहनं स्वधाक।रः! पिण्ड प्रकरणं तथ। । 
बरह्मचयादिनियभो विष्वेदेव्।स्तथेव च ॥ 
नित्यश्राद्ध त्यजदेतान्मोज्यमननं प्रक्खयत्॥ 

याज्ञवसकयोऽपि-निस्यश्राद्धं देवदीनं नियमादिविषजितम् । 
दक्षिणारहितं चेव दातृ भोकतूत्रतोज्ज्ितम् ॥ 

त्र दक्षिणानिषेधो यथाक्तरदक्षिणापरः । न तु तत्सामान्यपरः |. 

द्वा तु दक्षिणां शक्तया नपस्करविं सेये ॥ इति । 
नित्य्राद्धभकरणे व्यसेक्तेः । इदं श्रादधं॑षटुदेवततम् | तथा च 

व्यधः 

ततु षट् पुरुष ज्ञेयं दक्षिणापिण्डवनितमू ॥ 
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इद यत्रामावास्याश्राद्धादां षडपि देवता इष्टाप्तत्र न मवति, यत्र 
साम्बर्सरिकादो नेष्टस्तत्र मवति । 

नित्यश्राद्धं न कुवीत प्रसङ्गाथत्र सिद्ध्परति 

इति चमत्कारखण्डोक्तेः | भथ श्राद्धदिने वैरवदेवातिणेयः । भयं 
वेखदेवः सेः पूर्वं निर्नेः पश्चाद्ववति । हेमाद्रौ - 

पक्षान्तं कमं निरेत्य वैश्वदेवं च सा्भिकः । 
पिण्डयक्गं ततः इ्यात्ततोऽन्वाहायकं बुधः ॥ इति । 

भन्वाहायं दशृश्राद्धम् । विधानपारिजति - 
वेऽ्वदेषाहुतिरपरावर्वाभ््र हमणमेजनात् । 
पतृन्संन्तप्यं वापबदूबार दद्याद्रधानतः॥ इति। 

छत्र वेदवदेवाय प्रथक् पाकः कायः | तथा च पिधानणरिजिति 

लोगाक्षिस्मृतिः 
पित्रथं निवैपस्पाकं वैहदेवाथेमेव च । 
पेदव्रदेवे न पित्रथं न दाश वैश्वदेविकम् ॥ 

तत्तु शाखान्तरविषयम् । “उद्धत्य घृताक्तमन्नं पृच्छत्यग्नौ क- 
रिष्य इति । +इति सूत्रव्याछ्याने कके चर्येण तथा व्याल्यातत्वात् । अतः 

कार्यायनानां तु उमयार्भमेक एव पाकः । (“'वैशदेव।दन्!दि''तिरु- 
त्रस्मरणाच्च | सारि कविदन्त भवति । हेमाद्रौ शारङ्ायनः-- 

श्राद्धासागेव कुर्वीत वेरवदेवं तु साग्निकः । 
एकाद्शाहिकं मुक्त्वा तत्र हन्ते िधौयते ॥ 

परिशेष्टेऽपि-सम्प्राप्र परप्रेणन्राद्ध एकादिषट तथव च) 

अग्रतो बेडदेवः स्यातपश्देकाद्शऽदहानि ॥ इति । 

कातीयानां तु तरेतस्मासेवतामादविव । निरभिक्ानामन्ते | तथा 
च यज्ञपार कात्यायनः- 

यदा राद्धं पितुर्यश्च दातुमिच्छस्यनफिनिमन । 
तइबरदष तदा कुया ब्रड्कूपाण | 

सु स० १०८ 
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न टूतरिंशन्मते -प्रातिवात्धरिको होम | श्राद्धादौ किंते यदि। 

देवा हस्यं न गृह्णन्ति कव्यं च पितरस्तथा ॥ 
पेटीनािरपि ~ पिता समुद्धृत्य वैखदेषं करोति यः । 

आसुरं तद्धषेच्छाद्ध पितणां नापातेषएति ॥ 
श्राद्धशेषेण तदति स एवाह- 

श्रादधाहि शराद्धकतेषेण वेखदेवं समाचरेत् । 
पश्चयज्गाथ अन्ते च ॥ इप्यादि । 

पुदशैनभाष्ये माक्ण्डेधः- 
ततो नित्यक्रियां कुया द्धोजयेच्च वतोाऽत्िथान् । 
ततस्तदन्नं युञ्जत सह भरव्यादिमिवरः ॥. 

ततः श्राद्धशेषात् । चतुर्विशतिमतेऽपि- 

श्राद्धं निषरृरय विधिवदैशदेष। दिक ठतः । 
ुयाद्धिक्षां ततो दबा द्वस्तकारादिकं ततः ॥ इति । 

मेधातिपिप्मृतिरन्रावटीकारगदाधरादयो ऽप्यवमेव । बहुप्पृध्युक्त- 
स्वाप्सर्वेषां निरभिकानां श्राद्धान्त एव वैदवदेवः । कचेन्निराधकानामपि 

शरद्धास्मगिव वैडवदेवः । सा्र्यायनपरिशेष्टे- 

बृदधाबादौ क्षये चान्ते दश्च मध्ये च कुषेते । 
पहाछ्ये च पिण्डान्ते वेरवदेवो विधीयते ॥ 

रेणुशारिकायामपि--नि्जनान्तं निवृत्य वैद देवं द्विनोचभः । 
श्राद्धं करिष्ये संकेरप्य तस्त्वा पृवेवस्स्थितः॥ 

अत्] रनर यनाऽ्प्याभ्युदयकश्रद्धनतचक षत् पूव करवद्वः कय्ः। 

सत्र कटकाणाद्रपि विशेषः । सारमयः पवेम् । तदुक्तं विधानषा 

रिजिते- वि वा क 
भ्राद्धकमाण निवृत्य ववदत् र्वैधाय च। 

ततो गृहवारिः कायः कटकृाण्वादिकान्विना ॥ 
धमीनुशासनेऽपि-निवृश्य श्राद्धयज्ञं वे वैश्वदेवं विधाय च । 

ततो गरहबङिदंयः कठकाण्वादिक।न्विना ॥ इति। 
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न चायमपि साभ्निपरसेन | नेयः । अनभिकवैरवदेवप्रकरण एव 
व्यवस्थापनात् , न साभिपरलेनं वेने । रपनारायणीयकसपल्तायामपि- 

साभिनिकाप्तद्विदरीनाश्च कठकण्वादिकास्तु ये, । 
श्राद्सगेव ते यैवेखदेवं सथाध्रेषि ॥ 

शद्रकस्प्ुमे बृहसराशरः -वेशदेवोऽग्रतथेतर साने नागिनिक्गस्य च । 
कततेग्पः पाकरशुद्धययं युक्तोच्छिष्ट बिवजेयेत्॥ 

स्पृष्यन्तरेऽपि- याजुष।; सामगाः पत्रं पध्ये जुहति बहुचाः । 
आथणेश्च पिण्डन्ते बेदेवं विधीयते ॥ 

बदृडृचां शच द्धाम्त एवेति वोपदेवः । अथ वैष्णवान् विशेष, । 
विधानपरिजाते--. „ 

विष्णार्निवेदिताननेन यष्टभ्यं देवतान्तरम् । 
पितृभ्यश्वापि तदेयं तदूननत्याय कर्पते ॥ 

पञ्चरात्र सागनस्तद्रहितस्यापि वत्णवस्य वग्रषतः। 

श्राद्ध नैवेशेषेण वैदवदेवादि पृतेकम् ॥ 
आदिश्दाद्बिहरणम् । विधानपारिजाते स्मृतिः -- 

पितृशेषं तु यों दच्।द्वरषे परमासने । 
रेतोद्ाः पितरस्तस्य भवन्ति छशरभागिनः ॥ इति । 

प्याङीपाकरदिने विशेषमाह द्वरः- 

अङृते वेशवदेवे तु स्थार्छपाकाः प्रकषर्विताः | 
अन्यत्र पितृयज्ञ तत॒ सऽपरहे विधायते ॥ 
स्थारीपाका इति बहुवचनं स्थाटीपाकप्ताध्यङ्मपलक्षक्प् | 

भथ विभक्तवेशवदेवः- ' 
साग्निकोऽप्येकपाङाः स्युः पूत्र्रत्रादयो यदि | 
न पथक् वेशवदेवाः स्युः स्वपाकनिनवपेदृगृही ॥ 
एकपाफे निवसतां पिवृदेषाचनादिकम् । 
एकं मवेद्धिमक्तानां तदेव स्याप्पृथम् पथम् ॥ 
सस्कारा नाभिनः सवे ुयानित्यत्वसिद्धये । 
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| सखा तरः कु्येहाय् एक् थक् ॥ 
सच्छरदरस्यापि वैरवदेव उक्तो याज्ञवसकयेन ~ 

भा्रारतिः शुचिभत्यो मतां श्राद्धक्रियापरः । 
नमस्कारेण मन्त्रेण पञ्चयज्ञान्न हापयेत् ॥ इति । 

न हापयेत् किन्तु अनुषिषठेव् । नमस्कारमन्तो वायुपुरागे- 

द्वताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च। 
नपः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नपा नपः ॥ 

शुद्रेण पञ्चमहायज्ञा आमद्रव्येण कायः, पक्ेन निषिद्धत्वात् | 

पाकाभावे प्रवासे च तण्डरानोषधीस्तथा | 
पयो दधि धृतं वाऽपि कन्दमूरुफकानि च ॥ 

इति स्मृपयुक्तादुकस्पद्रभ्येण प्च्वमहायज्ञान् कृतवा तद्रभ्यं पिपर्ले 
प्रवेरयितव्यमिति शखरहस्यम् । अथ वेरवदेवः कुत्र कतैव्य इत्य. 
पेक्षायामाह । चातातपः- 

कोकिके वैदिके वाऽपि हुतोच्छिष्टे जरे क्षितौ । 
वैश्यदेवन्तु वीत पशचप्रनापनुत्तये ॥ 

वादिके आवसथ्यो । इताच्छिष्टे न्येन होमं कृता स्यक्ते | शेष 
सिद्धू । ब्गिराः- .. 

क्ाङखामन[ तु प१चेदन् राकके वाऽपि नित्यक्षः| 

यस्मिक्षगनो पचेदन्नं तस्मिन्नग्नों विधीयते ॥ 
अथ चरुकुण्डं वायवीयसंहि तायाम्- 

 अथाग्निका्य व्यापि इष्ठे ब! स्थण्डिरेऽपि वा । 
वेद्यां वाप्यायसे पात्रे मृण्मये च नवे श्युमे ॥ 
स्थाण्डिकं बालुकाभिवां रक्तमृद्रनसाऽपि वा ॥ 

करियासरे- कुण्टमन्त्राक्तमापण प्रदमारपयेत्तथा । 
ताम्रेण रक्षणेपेते इुयान्पृत्तिकयापि वा ॥ 
एतत्ुण्डं चर्चायां गृह्णीयान्न स्थिराचने ॥ 

अथ ण्डशद्धिमाह -अम्रेन ताञ्नक़ ङुण्डं पृणमय गोमयाम्भप। 
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द्वितीय रण्डे नवमी कण्डिक्षा। ८६१ 

सोधश्च सुया सम्पक्शोधयेदमरषभ ! ॥ 
चुर्स्या वैश्वदेवो निधिद्धः । विधानपरिजति- 

चुद्टीहामो ब्रह्मदानमनरतो गमनं तथा। , 
अपतद्यातन्तु यन्लप् तर्१ निष्फढं भवेत् ॥ 

तथा-न् परयेद्भूवारं चार ! दत गरहवदडीन्दिजः । 
स्वयं नेषोद्धरेन्महाय्दि तच््ी प्रनश्यति ॥ 

गालवः --ेश्वदेवं दिवा नक्तं न भवेस्वेतपृथक प्रथक् । 
प्रातरेव द्िराषृर्या कव्यं स्मृतिशापनात् ॥ 

विधानपरिजतेऽपि--दिवा वा यदि वा रात्रो क्रियते वेखरेविकम् । 
, द्विरात्रृत्या तद। कुयांदिति वेदविदो विदुः ॥ 

एतच्च यच्छखायां सायं प्रातर्वडवदेवो विहितस्तद्विषयम् । तथ- 
न्यद्विशेषं मदनपरिजात्ते | जमदमिः-- 

वैश्वदेवं तथा रात्रो कयंद्बङिहतिस्तथा । 
महतः पञ्चय्गास्तु दिषेेत्याह धमेवित् ॥ 

भस्या्थः -येषां तु शाखिनां ब्रह्मय्ञव्यतिरिक्तमहायज्ञानं वेहवदेवे 
बरिदहिरणे चान्तमौवस्तेषां वाजसनेयादीनां दिवेव वैहषदेवास्यं कमे न 
रात्रो । येषां तु स्वशाखायां काठद्रयेऽपि तद्विवानपस्ि नात्ति वा तेष. 

~ ॐ € 

माईवरयनादीनां काङ्द्रयेऽपि भवति इति नियः 1 

इति श्रीप्रथमशाखीयरागङृष्णाविराचेते पारस्करग्हयध्रप्रविषः 
रणे संस्कारगणपतो द्वितीयकाण्डे नवमी कण्डिका । 

"किह 

अथ भोजनविधानम् । तत्र मलः- 
सायं प्रातर्दिजातीनापश्नं श्रुतिचोदिवम् । 
नान्तरा भोजनं कुथाद गिनिहोतरसमो विधिः ॥ 

गोभिरः-ततो भोजनवेशा्यां कृख।च।रान्सदात्पवान् । 

पोष्ये प मोवेतो भोजनं ारयेदुबुषः ॥ 
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पोषयवरगमाह-माता पिता युरर्भाया पत्रो दापस्तयैव च । 
अभ्यागतोऽतिथिश्चापि पोष्यवगं इति स्मृतः ॥ 

याहवसयः - सम्भोस्यातिथिभृर्यांश्च दम्पत्यो; शेषभोजनम् । 
बारस्ववासिनीव्ृद्धगामण्यातुरकन्यकाः ॥ 

दम्पत्योरपि मध्ये पूचच॑गृहपतिः गरष्ठान्नमदनीयात् ततः पत्नीति । 
महाभारते दानम् . . 

भृत्यातिथिषु या ङ्क भुक्तवत्सु नरः सद्ा । 
अमृते केवरं भुङ् इति बिद्धि युधिष्ठिर !॥ 

हस्तौ पादीं मुखं प्रक्षस्य इति अङ्गानि भाद्रणे कुर्मन्मोजनं कु. 
यात् | तथा च व्यासः-- 

पञ्च्रा भाजनं कुयासाद्धखो मान पास्थितः। 
हस्त। पाद। तथेवास्यमेषा पञचद्रेता मता ॥ 

मनुः--आयुष्यं प्राङ्घ्ुखो सङ्क यशस्यं दक्षिणामुखः । 
भियं प्रत्यङ्मुखा मुङ्क न फद।चिदुदडपुखः ॥ 

एतत्काम्यम् । नित्यविधिस्तु- 

भ्राङ्मुखोऽन्नानि युञ्जीत तथात्तरधुखोऽपि वा । 
जीवन्मातृकस्य दक्षिणामुखमोजननिषेषः । तथा चापस्तम्बः- 

(अनायुष्य स्वेव मुखस्य भाजन मतुरिस्युपदिशन्ती"ति । पुत्रवत 
उत्तरामुखमोजननिषेष; | नाचास्रदप-- 

पुत्रवान्सछयरहे निस्यं नाश्नीयादुत्तरासुखः । 
सोमवारे तथात्यन्तं षजेये्त॒ सदा बुधः ॥ 

ब्रह्मपुराणे उपदि सत स्थाने शचो शद्धाप्ननान्विते । 
मण्डं गोमयेन स्यादथ वा गोरमृस्स्नय। ॥ 

ज।सनमाह मनुः-श्रीपर्ण। च श्रमी शरी कदम्बश्चारणस्तथ।। 
पश्चासनोपविषटस्तु स्नानह पांदेकं चरत् ॥ 

वञ्यगुक्तं प्रचेतसा-गोशङन्मृण्मय भिन्नं तथा पाराश्चपिषक्म् । 
ढो दषद्ध सदेवाकर वजयदापन बुधः ॥ 



(रे ॥ ̂ > 

द्रतायकाण्ड नवमा कण्टका । ८६३ 

मण्डङान्याह व्यासः-- चतुरस. त्रिकोणं च बतुं चाद्धेचन्द्रकम् । 
कत्तव्यपालुपूरवेण ब्राह्मणादिषु मण्डलम् ॥ 

रङ्खः-- आदित्या वसवो रुद्रा ब्रह्मा विष्णुस्तमैव च + 
मण्डङान्युपजीवन्ति तस्माद्ु्वीति मण्डम् ॥ 
यातुधानाः पिज्ञाचाथ अघुरा राक्षत्ास्तयथा । 
हरन्ति रसपन्नस्य मण्डेन विवजितम् ॥ 

भोजनपात्रमाह पेटीनसिः-एक एव तु यो थङ् विमटठे कांस्यभाजने । 
चत्वारि तस्य बदधन्ते आयुः भज्ञ। यशो बलम् ॥ 

विधानपरिजाते स्मब्निः--सावर्णे राजते चेव पत्रे भाजनमाचरेत् । 
ताञ्नपात्रे भोजननिषषः । वृद्धमनुः-- 

„ ताम्रपात्रे न युज्ञीत भिन्नस्य मङान्विते ॥ इति । 
सवीयपात्रे सवेदा भोज्यम् । स्मृतिः -- __ ॥ 

परपत्रेषु सुज्ञानः प्राजापस्यं चरेद्िजः ॥ इवि । 
पात्रपरस्माणमाह यागी पञ्चाशतः पाद्व पहामाजनमिष्यते । 

नातिदीष नातिहस्वं रत्निमातरप्रपाणकम् ॥ ३8 । 
गन्थान्तर तु--पखविश्चतिमारभ्य अत्त उध्वं यथेच्छया । 

इदमेव गृहस्थानां न यतिब्रह्मचरिणामू् ॥ इति । 
तस्समन्ताहघुषात्राणि निषेयानि न तन्मध्ये । महामारते- 

कधीर्यास्यपि पात्राणि भूपो स्थप्यानि भारत [ । 
पयः्राकादिञुक्त्यथ न महाभाजनेपरि । 
ताम्बूराम्यज्ञनं चेव कास्यवात्रे च भोजनम्| 
यतिश्च ब्रह्मचारी च विधवा च विवजयेत् ॥ 
प।रणाहे तथा भ्राद्ध् बजयेत्कस्यमाजनम् । 

यो पोहायदि जुञ्जीत छृतं कमं च निष्फरम् ॥ 
पानशद्धिमाद-मस्मना शद्धयते कास्यं ताम्रषम्छेन शुद्धयति । 

रजपा शुद्धयते नारी नदी वेगेन श्ुद्धथति ॥ 

कास्यपात्रामावे यमः-- रम्भास्टजपध्व। प्रनम्बुपनसचम्पकाः | 
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पञ्चोदुम्बरपालाशरा्रह्मपतरं पवित्रकम् । 
सथ निषिद्धानि भत्रिः 

वटाक)इवत्थपत्रेषु ुम्भीतिन्दुकपत्रयोः 
काविद्ारकदम्बानां मुक्ता चान्द्रायण चरत् ॥ 

प्रयागपारेजाते गगेः--रम्भापत्रषरश्चेषु यः; कुयांसखारण कच् । 
सप्रजन्पटृतं पुण्यं तस्प्षणादव नयति ॥ 
करे सप्ररे चैव शिलायां ताम्रभाजने । 

| _. भिन्नकस्यि चवे च न ूज्ञीत तथायसे॥ 
जथ पत्रे परिवेषणमाह यमः- 

अन्नं मध्ये प्रतिष्ठप्य दक्षिणे ध्रतपायसे । 
शाकादि पुरतः स्थाप्य भक्ष्यं भाज्य च 'वामतः॥ 

परिवेषणक्रममाह-- अन्नं च १।यसं भक्ष्यं धृत च व्यञ्चनादिकषम् । 
शकरा च कथा चैव अन्ते च सूपमेव च ॥ 

षट्त्रिरन्मते-- ओदने परमान्ने च घृतपात्रस्थितियदि । 
एतदाञ्यं भवेद्रक्तं तदन्नं ५।समुच्यते ॥ 

धमप्रबृरो-ओदने पायते चेव व्यञ्जने पूपके तथा । 
घृतपान्न तु या धृत्वा रोरवं नरक व्रजत् ॥ 

विधानपारिजति व्रह्म - सेन्धवे षणं चेव तथा मानसप्तम्भवम् । 
पवित्रे परमे छते प्रत्यक्ष च न दुष्यतः ॥ 
सामुद्र मुमज च्व प्रत्यक्ष चव दुष्यतः॥ 

तस्मादिदं ्म्यान्तरयुतत परिवे्यम् । गगः 
सत्यन्त्वर्तेन वे श्रातवारिणा परिषेचयेत्| 
सायङ्काले तथेव स्या्टतन्सेत्यादितः क्रमात् ॥ 

मष्यपुरागे-उदृधृरय किञ्चिदनाग्रं धपेराजाय वै दम् । 
दखाभ्य चित्रगुप्चाय मुतभ्यश्च तथैव च॥ 
अन्नेनेव घृताक्तेन नमस्कारेण वे भुवि । 
तिच एवाह दय्ाद्धोजनःदौ तु दक्षिणे ॥ 

केचिततु-भूपतये भुवनप्रतये भूतानां पतये नमः 



द्वितीयक्षाण्डे नवमी काण्डका। ८६५ 

एषं बरित्रयं दथाद्धोजनादा विशचेषतः ॥ 
छत्राचारतो ग्यवस्था- 

एकाहुति निधा कृखा आगोक्षाने तथानले + 
काजाहोमे प्रङुर्षीत इति शातातपोऽत्रवीत् ॥ 

चित्राहुतिः भदक्षिणक्रमेण । सद्वहे -- 
परिषिश्चनपारम्य प्रदक्षिणक्रपेण तु। 
भपसव्यं च चित्रान्नं युक्ता चान्द्रायणं चरेत् ॥ 

मनुः-दत्वा तु चित्रुप्राय हस्तं भक्षालयद्धिजः । 
अक्षाह्ितकरो सुङ्क्ते ररवं नरक व्रनत् ॥ 

समृत्यन्तरे--चित्राहृतिमनुदधुत्य यो सुद्धे ् रासपश्चक्म् । 
अधं स केवकं सुद ज्ञ(नतोऽङ्गानतोऽपि वा ॥ 

चन्द्रिकायां वक्षः-भोजनादों बाढं युक्तं समुद्धृत्य हि भोजनम् । 
अनुद्धृत्य च यो सङ्के रौरषं नरकं व्रनेत् ॥ 

प्राणायामाष्टकं जपेदिस्यपि षाढः । 
उक्त्वा ऽमृतो पस्तरणमति स्वाहा।न्तमेव च । 
आपोशानं तदिष्याहु मोजनादो पिबे्ल्म् ॥ 
आपोश्ानपकृस। तु यो युः द्विजसत्तमः, 
अभोल्य तद्धवेदन्नं युक्ता दाषमवाप्तुयाद् ॥ 
तदोषपरिहारारथं श्रणायामं समाचरेव् । 
आपोशनाथं यत्ताय धतं चेन्निःत मवेत् ॥ 
हस्तं प्रक्षार्य तोयेन पुनवें धारयेल्लर्म् । 
आपोशानं करे त्वा यद्या्चीवेचनं पठत् ॥ 
अभोश्यं तद्धबेदन्नं दाता भोक्ता च किखिषी । 
यो यस्यान्ते समहनाति स तस्याश्नाति किद्विभ्म् ॥ 
तदहोषपरिहदाराथं मन््मेतद्ुदीरयेत् । 
अन्नं ब्रह्म रसो विष्णुरमोक्ता देषो पहेशरः ॥ 
एवे ध्याला तु यो सुङ्के सोऽनदोषेने छिप्यते । 

सु° ० १०९ 
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भाणाहुतीरथुक्ला तु यथान्नं परिमर्दयेव् ॥ 
मर्दते मोजयेयस्तु प्राजापत्यं ततथरत् ॥ 

चिन्राहुतिदानानन्तरं हस्तं प्रक्षारय पद्धिदोषसम्भावना्यां जरषा- 

रादिना पङ्क भिन्धादिस्युक्तं पारिजाते बृद्धमनुना- 
एकपद्क्त्युपविष्टानां दुष्कृतं यदुदुरात्मनाम् । 
सर्वेषां तरम तावधावत्पङ्किनें भिते ॥ 

षमभ्रदृतती- एकपद्क्त्युपविष्टानां विप्राणां सह भोजने । 
यथेकोऽपि स्यजेत्पातरं शेषमन्नं न मोजयेत् ॥ 

विघानपारिजिते--अश्चिना भस्मना चेव स्तम्भेन सदिरेन वा । 
द्रारेगेव च मार्गेण पड्किमेदो बुषेः.स्पृतः ॥ 

धरमेप्बृत्तावपि--अप्निना भस्मना चेव स्तम्भेन सङ्िनि वा| 
अन्तरे द्वारदेशे ठे पद्धिदोषो न विधते ॥ 

य्ञवस्क्यः- अपोश्चनेनोपरिष्टादधस्तादश्षनं तथा । 
अनग्रपमृतं चेव कायेमन्नं द्विजन्मना ॥ 

दक्षः--शब्देनापोशनं पीला शब्देन घृतपायसम् । 
शब्दे नापः पयः पीत्वा सुरापानसमं भवेत् ॥ 

विषानपारिजते--आद्रामरुकमानं तु यद्वा बदरिपात्नकप् । 
प्राणाहूतिप्रशणं च सधरतान्नस्य तद्धषेत् ॥ 
घृतन तु यो युङक नरस्त्वाहुतिपञ्चङम् । 
पश्चादृधृतेन यो सङधे द्िरश्वान््रायणं चरेत् ॥ 
घुतामावे तु गव्येन संस्कुर्बीति जरेन वा ॥ 

गव्येन दुग्धादिना इत्यर्थः । पराच्रः- 
मुखे चान्नस्य निक्षेणा मन्त्रे प्राणादिषन्चामः। 
भोजनं तादे विज्ञेयं तत्रैव नियमाः स्पृताः ॥ 

„ पात्राङम्भस्तथा मोन तदूध्वेमपि चेच्छया ॥ 
शोनकः--स्वाहन्ताः प्रणवा नाम्ना मन्त्रास्तु वायवः । 

निद्या च प्रषेदनने दषनेन न संस्पृशेद् ॥ 
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तथव षष्ठी द्वान्त सच॑तन्पे सुखात्मानि ॥ 
स्मरतिसारसयुश्चये-तजनीपध्यमाङ्गुषएरभ्रा प्राणाहुतिभेव्रत् । 

मध्यमानामिकाङ्गुष्टुरपाने जुहुयाद्विः 
कनिष्ठानामिकाङ्खठन्याने त॒ जुहयाद्बुधः ॥ 
कनिष्ठातजन्यङ्षरहद्(नाय हुनेद्धविः 
सवाङ्काराभरादाय समनस्याहुति मवेत् ॥ 

तयेव षष्ठीं जुहु पारसचंतन्ये सुखासनि ॥ 
केचिद् “ब्रह्मणे स्वहे"ति सक्तमीमाहुः । “श्रद्धायां प्राणे निवि. 

्टोऽपृतं ज॒होमीणत्ारण्यक्ते | इदं च प्राणाथिहोत्रमितिं ज्ञम् । दुक्तं 
रातपथन्रद्यणे--"ते पुरुषमाविश्चतस्तस्य युखमेवाहवनीय ङ्ब 
जिहाध्समिधमन्नमेव शुक्रमाह तिन्ते परुषं तपयतः स एवे विवद 
नश्चत्यभिहात्रमेवास्य हुतं भवती"ति । तथा च गाभिलपुत्रेऽपि- 

“पञ्च प्रासान् गृहीयासागाय स्वाहेति गाहपत्यमेव तेन जुदा 
त्यपानाय स्वाहेत्यन्वाहायंपचनमेव जुहाति व्यानाय सहेत्याह 
बनीयमेव तेन जुहोत्युदानाय स्वाहेति सभ्यमेव तेन जुहाति समा- 
नाय ख्वाहेध्यावसथ्थमेव तेन जुहोतीति । नत्रोच््छिष्टदोषः प्रस्या- 
हरिति । तदाह मनुः--. व 

मधुपक च सोमे च अप्प प्राणाहुतीषु च। 
आस्यहोपेषु सर्वेषु नोच्छि्ं मतुरत्र्षात् ॥ 

समृतिपद्दे--एषं प्वाहु ती हुख। ब्रह्मग्रन्थि विष्धश्य च । 
्रक्षारय वपिदस्तन्तु पश्चाद्धजनमाचरत् ॥ 

तजेन्यां च स्थिते र।प्ये बरह्मग्रन्थां च मृद्नि 
निष्ठिकयां स्थिते खङ्धं नव भोजनमाचरेत् ॥ 

शिरः सवेष्टय यां यडक्तं या युडक्तं चांत्तरामुखः। 
वामपादे करं दद्यात्तुरयं गामांसमक्षणम् ॥ 

सद्ृे-- पश्च पाणाहूतीसेक्ला दक्षिणे पात्रसुच्छनेत् । 
नत्रस्पश्चनपात्रेण शिखाग्रन्थि विस्जेमेत् ॥ 
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आचारदीपे मनुः- दक्षिणे तु परित्यश्य वामे नीरं निधापयेत् । 
अभोञ्यं तद्धषेदन्नं पानीयं च सुरासमम् ॥ 

छत्र विशेषष्राह विधानपरिजति मारकण्डयः-- 
न्यस्तपजस्तु युञ्जीत पञ प्रासान्पहामुने ! । 
धषमुद त्य भाक्तव्यं श्ुयतामत्र कारणम् ॥ 

उदुधुस्य यन्त्रादो पत्रं स्थापयिलेत्यथः । यन्त्रमुक्तं सदह - 
कास्थस्य काष्टुकस्यापि वंशस्थापि तथेव च । 
पत्रिका तु त्रिकोणा वे कतैव्या पात्रधारणे ॥ 
यद्य द्धयपक्षितं चान्नं गृहीत्वा भोजनं चरत् । 
अनिधाय पृथक् च। ननं गायत्या तवमिपन्तितम् ॥ 
पुनरत्र न गृण्टयाथदि युञ्जीत द्ाबमाक् । 
पङ्किमेदेन यो शुङक परकीये स्वकेऽपि बा ॥ 
तदन्नं प्ंसतपित्यादुः क्षयरोगी च जायते । 

^“ तवोभिरङ्ङिभिः समश्चीया'"दिपि वतिषठोक्ते; समुदिताङ्धुहि- 
भिथज्ञीत । मदनपारिजाते माकण्डयः- 

यस्तु पाणितटे युद यः सशब्द समर्ुते । 
अङ्करि चोद्धरेधस्तु गामा साशषनवत्स्पृतम् ॥ 

विष्णुपुराणे--अशनीयात्तन्मना मूला एवं तु मधुर रसम् । 
खवणाम्को तथा पध्ये फटुतिक्तादिकं ततः ॥ 
प्राग्व ्रदुषोऽदनीयान्पध्ये तु कटिनाश्चनः । 
अन्ते पुनद्रेवाक्षी च बरारोरये न धुश्चति ॥ 

भथ जपनम् । विधानपरिजत- 
जलपात्र तु निःक्षिप्य मणिबन्धे च दक्षिभे। 
विप्रो भाजनकारे तु पिबद्रामेन पाणिना ॥ 
धारया नोदकं पेयं प।तवा दोषमवाप्तुयात् । 
जकपात्रेण तत्पेयमिति शातातपोऽत्रषीत् ॥ 

१. ह भ, क, 

धारया न जर पिबेदिति वसिष्ठाक्तेः । भत्रोच्छिष्ठदाषो न। 
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पतुः-- ` 
मधुपक च सोमे च अष्षु प्राणाहूतीषु च । 
आस्यहोमेषु सर्वेषु नोच्छिष्ट मनुरब्रवीत् ॥ . 
नोच्छिष्ट धतेपादयात्तथा गय्यं वितेषतः | 
जरं पुरयेदद्धमनेमांगं जकस्य च ॥ 
वायोः सज्चारणायय चतुथंमवशेषयेत् । 
अनिन्धं भक्षयेन्नित्यं बाग्यतोऽनपङ्करसयन् ॥ १ति । 

अनिन्धान्न मोक्तव्यम् । तच्च न निन्यात् । भन्न न निन्द्यात् । भथ 
भोजन वश्यमाह याज्ञवकय :- 

अनार्चतं ब्रथामांसं केशकीटसमन्वितम् । 
शुक्छं पयुषितोच्छिषटं स्पष्टं घुष्ट च कामतः ॥ 
अना्च॑तं उत्तमायावन्ञादत्तं यदन्नं तत् । वृथामांपम् , 
प्राणात्ययं तथा श्राद्ध परोक्तं द्विजकाम्यया । 
दे वान्पितन्सपभ्यस्यं खादन्पांसि न दोषभार् ॥ 

इत्युक्तप्रकारेण अतम्पादित मिं वृथामपसिम् । केशक]टसमन्वित- 

मन्नम् । ङ्घ यत्स्वयमनम्कं सत्कारपरिवासाकिना अम्शमवति तदि. 
प्यः । पयुंषितं रायन्तरितम् । उच्छिष्टं मुक्तोचछिषटम् । स्पृष्टं उद्. 

क्या रजघ्डा वया सृष्टम् । संघुष्टं को भुङ्के इत्यादि यदाधुष्य 
दीयते | पयीयान्नं भन्यसम्बन्षि अन्यत्यपदेशेन यदीयते । पर्युषिते भर- 

तिप्रसवमाह याक्षवस्क्यः- 

मनने पयुषितं भोऽथ स्नेहाक्तं चिरसंस्थितम् । 
अस्नेहा अबि गोधूमयवगोरसतरिकरियाः ॥' 

गोधूमविकारे मण्डकः | यवविकारः सक्तुः । शङ्धः- 
अपूपाः सक्तवां धनास्तक्रं दधि धतं मधु । 
एतत्पण्येषु भोक्तव्यं भाण्डरेपा न चेद्धवेत् ॥ 

तथा-आर्भरमाण्डक्ंस्थानि पयोद विधृतानि च। 
ताषस्पूते हि तदग यावत्तत्र तिष्टति ॥ 
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नारदः--दन्ताक च कारिङ्गं च दग्धपन्नं पूरिका । 
उदरे यस्य तिष्ठन्ति तस्य दूरतरो हरिः ॥ 
शाक्रमृरफरेक्ूणि दन्तच्छेदैने भक्षयेत् । 
छबणं व्यज्ञनं चेव धृतं तैकं तथेव च ॥ 
छं पेय च विविधं दस्तदत्तं न भक्षयेत् । 

भते कवणादि द्य देयम् । 
जपङ्क स्नेदप च न तु दर्व्या कदाचन ॥ इति । 

भपकप्नेहपके दस्तनेव देये । केवितु-- 
वृन्ताकं उसुनं चेव युक्त्वा चान्द्रायणं चरेत् ॥ 
इति विंशषराक्छीररति | 

रात्रा दधि न भोक्तव्यं दिता च नवनीतकम् । 
पय एकवाफ हेयं तथा क्रमेरुकाविकमप् ॥ इति न्द । 

तविथिविद्ेषे वसयान्याह बहस्पतिः-- 
कूष्माण्डं तरुणा चव मूरुक् बृहतीं तथा । 
श्रीफलं च फरिन्दं च धात्र प्रतिपदादिषु ॥ 
वञ्जयेत्सप्तमीं यावद्न्यथा चह पाचरेत् ॥ इति । 
सप्तम्यां रविवारे च दिवा रत्रौ तथेव च। 
ध्रफङें नरोऽनीयाद र््मीको मत्रेननरः ॥ 

 अभग्यिल्नन्याह याज्ञवखखयः-- 

कद्यबद्धच।राणां डौबरङ्गवतारिणपप् ! 
 बेणामिकशषस्तवादुष्पगणिकागणदेक्िणाम् ॥ 
चिकित्सकातुरक्द्धपृथरमत्तविद्विषाम् । 
कुरोग्रपतितव्रात्यदाभ्भिको च्छिषमोजिनाम् ॥ 
अर्वीरा्ञं स्वणेकारसीनितग्रामयाजिनामू । 
शस्नविक्रयकमारतन्तुवायश्वदृचिनाम् ॥ 
नृशंसराजरनकढत्रवपनीविनाप् । 
चेरधावसुराजीव सहोपपतिवेह्मनाम् ॥ 
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पिशयुनानूतिनोधेव तथा चाक्रिकवादिनाम् । 
एषामन्नं न भाक्तव्यं सोपविक्रयिणस्तथा ॥ 

अस्याथः--कदर्योऽतिटग्ः । बद्धो निगडादिना । भैरो ब्राह्मण. 
हेमव्यतिरिक्तपरद्र्यापहारी । ज्जीबो नपुंसकः । रङ्गावतारी नटादिः। 
रणो वेणुच्छेदनजीवी । भामिशस्तः पतनीयेन कर्मणाऽमेयुक्तः । वाध 
ष्य निषिद्धवृच्युपजीवी । गणिका पण्यस्ली । गणदीक्षी बहुयाजकः । 
चिकिर्सक्रो भिषश्ृह्युपर्जवी । भ तुरो महारागाभिभूतः । पूश्चली व्य- 

भिचारिण। । मत्तो षि्यादिना गर्वितः । विद्विद् शुः | कूरोऽभ्यन्तराषि- 
ककोपः । उग्रा वागादिनोद्रेजकः। पतित बह्महादिः । ब्रास्यः पतिता. 
वित्रीकः । दाभ्मिङा वच्वकः| भवीरा ल्ली पतिपुत्ररहिता । प्रामयाजी 
परामशान्ध्यादिकती । कमारो लोहकारः । तन्तुवायः सूचीरिस्पोपर्जावी । 
इवजीवी इवभिवृत्तं जीवनमस्यास्तीति, न चपेवको बा । वृसो विदेवः। 
रजको वसरङ्गञत् । चेरुधावः वसरनिर्णेजकः । सहोपपतिवेदमा सह स. 
हितं उपपतिना जारेण वेम यस्यासौ सर तथा। वपिडुनः परदेषवक्ता | 
च]क्रिकस्तिङिकः । बन्दी जनस्तावकः । सोमविक्रयी यज्ञे सोमरूताविकरे. 
ता । कदयत्वादिदेषद्ष्टानां एषां द्विजानामन्नं न भोक्तव्यमिति समूहारथः । 

गणान्नं गणिकान्नं च तथान्नं ग्रामयानजिनाम् । 
सुतकान्नं तथा सुक्छा द्विजश्वाद्द्रायणे चरेत् ॥ 

बृहत्पराश्र-ब्रह्मणन्न दद्दर; शुद्रन्नि बरह्मणा ददत् । 
। द्ावप्येतप्र मोश्यान्नां चरतन्तां शराचित्रतम्॥ 

युके श्चय्याश्चनस्थो यः पिबेद्राऽपि दिजोत्तपः 
अभक्ष्येण हि तत्तुल्यं चरेदान्द्रयणव्रतम् ॥ 
परपाकनिष्टत्तस्य परपाकरतस्य च । 
अपचस्य च युक्त्वानन द्विजश्चाद्द्रायणं चरेत् ॥ 

तदवक्षणमाह याक्ञवस्क्यः- 
गरृहै।त्वाभिनि समारोप्य पञ्चयज्ञान्न निवपेत् 

 परपा$निदत्तोऽप्तो सुनिमिः परिकीर्तितः ॥ 
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पञ्चयङ्गान्प्वयं कृत्वा परान्नपुपजविति । 
सतत प्रतरुत्थाय परपाकरतस्तु सः ॥ 

गृहस्थधमेवत्तो यो ददाति परिवार्जेतः | 
कषिभिधमेतत्वकैरपचः परिकीर्तितः ॥ 

पुराणसमुजच्चय-- माल्यपात्र स्थत तक्रं मधुमिश्र दु कारयत् । 
ताञ्नपात्रे स्थितं गव्यं त्रिषु सपिः सुरामम् ॥ 

पारजाते भगुः--गव्यं ताम्रेण संयुक्तं कस्ये चेष्ुगो रसः । 
सकांस्यं नारिकेरम्बु पधुतुसय घृतं विना ॥ 
आद्र सगुडं मधं दधिसम्मिभितो गुडः । 
नारिकेकाम्बुपम्मि्रमेक्षवं बदरं तथा ॥ 

मनुः- होमकारे तथा दोहे पाके च परिेषणे। 
सुराचनेऽभिषके च ताम्रे गव्यं न दुष्यति ॥ 

गगेः~- ्रासकनेषं न चाऽनीय।त्पीतशेषं पिबेन्न च । 
अन्यथा कुरते यस्तु जपेहेवीक्षतं ततः ॥ 
यत्यन्नं यतिपात्रस्थे यतिना प्रेरितं च यत् । 
दम्पत्योभुक्तशेषे च भुक्ता चान्द्रायणं चरेत् ॥ 
एकपट्क्त्युपविष्ठानापन्पोन्यं स्पृश्यते यदि । 
भुक्त्वा तद ज्नमस्याज्य गायत्यष्शतं जयेत् ॥ 

जन्यच्च विधानपरिजति--उच्छिष्टोष्छिएतस्पृष्टा ब्रह्मणस्तु कदाचन । 
कुर्वीति तस्षणे स्नानमाचामेन विशुध्यति ॥ 

इदन्तु क्षत्रियादिषष्तराक्षणाकषयम् । ब्राह्मणस्प्थे तु-- 
उच्छिष्टो ब्राह्मणः स्प्ष उछिषटेनाग्रजन्पना । 
आचम्येव तु शुद्धः स्याद्रिष्णुनामानुकीतेनात् ॥ 

चन्द्रिकायां जीवतिितृकदेविंरेषः-- ऋः 
कनीयान्पिता चेव सुक्त्वा भराद्धिक मोजनम् । 
पराणाधनिहोत्रादन्यत्र न समनं विधीयते ॥ 
भृताषटम्थां दिवा युक्ता रो युक्ता तु पवेणि । 
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एशाद्यमहरात्रं मुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत् ॥ 
रातातपः-- वनस्पतिगते सोमे परान्नं ये तु युञ्जते । 

तेषां मास्त पुण्यं द तारमपिगच्छति ॥ 
छत्र सर्वत्र चन्द्रायणप्रायञ्चित्तकथनमभ्यासविषयम् | भनभ्यापे 

तु भहोरात्रमभोजनम् । ऋग्विधने विशेषः- 

पवंणोरकवारे च रात्रौ अद्ध दिषा द्विजः। 
दश्चवारं जपेन्मन्तरमभिश्वबृष्टिरेव च ॥ 
एकादश्यां यदा सङ्क स्वेच्छया उ्याधिषवजितः । 
त्यं सु मन्त्रं जपेद्धोक्ता दश्चवारं विश्युद्भ्यति ॥ 
अष्टम्यां च चतुदंशयां यदि शङ्क दिवा द्विजः । 
त्वं सोमासतीति वे धूक्तं जपेखाराछमुस्यते ॥ 
मोजनं तु न निःशेषं कुयोलाज्ञः कथचन । 
अन्यत्र दध्नः क्षीराद्रा षृतात्पक्तुभ्य एववा॥ 
युक्त्वा पत्वा तु य; कध्िच्छ्रन्यं पात्रं विमुश्चति । 

्ुषा्तः स पिपासार्तो भवेलन्मनि जन्मनि ॥ 
देवढः-- धुक्ताच्छिष्ठत्समादाय स्वेस्मारिकथिदेव तु। 

उच्छिष्ट भागघेयेभ्यः सोदकं निवेपेहवि ॥ 
व्यासः -- अद्ध पीला तु गण्टूषुषद्धं त्याज्यं महीतङे । 

रस।तरगता नागास्तेन प्रीणन्ति नित्यश्च; ॥ 
यद्यत्तिष्ठुदनाचान्वो सुक्तवानाषनाहिजः । 
सथः स्नानं प्ङ्र्बीति नान्यथा प्रयतो भवेत् ॥ 
गण्डूषकरणाद्पवं हस्तं प्रक्षारुयदहिजः । 
हतं दैवं च पितयं च धात्मा चेवोपपातकेः ॥ 
यो वै गण्टूषसमये तजेन्या वक्तरश्चोधनम् । 
र्वी यदि मूढात्मा रोर नरकं व्रजेत् ॥ 
अ।चम्य च ततः कुयादन्तकाष्स्य भक्षणम् । 
भोजने दन्तकम्नानि निष्टत्याचमनं चरेत् ॥ 
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आदो पञ्च तथा सप् जीण त्रीणि तथेव च । 
आचमेच्चुखुकान्धाज्ञो भ्ुखश्यााद्धं यदी च्छ 

गोतमः--भचान्तोऽप्यन्चुचिस्तावययावस्पात्रं न चोद्धरेव् । 
उद्धृतेऽप्यश्ुविस्तावय्यावद् मून प्रमार्जैता ॥ 
भाजनान्ते दिराचम्य तज्जलेनेत्रपाजेनम् । 
कायं चश्चुर्विृद्ध्य्थं भागेवादींश्च सस्मरेत् ॥ 

तदुक्तं भारते--दायातिं च घुकन्यां च भागेवं चादिवनो खगम् । 
भोजनान्ते स्मरेचयस्तु तस्य चक्षुने नयति ॥ 

आह।रपरिणामाथमन्यन्स्मरव - | 
अगस्त्य कुम्मकण च शनि च वडवानस््प् । 
अन्नस्य परिणामां स्परेद्धीमं च पञ्चमम् ॥ 

माकण्डेयः-- भुयोऽप्याचम्य कतग्यं ताम्बुरस्य च भक्षणम् । 
अवण चेतिहासस्य तथा रामायणस्य च ॥ 

म्बुलभक्षणे विेषमाईइ । गगेः-- 
पातःकाडरे फराधिकषं चूणाधिक्यं तु मध्यतः। 
निषि पणोधिकं खदेत्तस्य रक्ष्मीरविवद्धते ॥ 
पणमूर मवेद्याधिः पणत्रे पापम्भवः । 
चृण पणं हरत्यायुः चिरा बुद्धिं विन्येव् ॥ 
तस्मादतान्परित्यश्य ताम्बर भक्षयेत्छदा । 
अनिधाय मुखे षण पूगं खादते यो नरः ॥ 

स्च नन्प दरिद्री स्यादन्ते'नेव स्मरेदरिम् । 
पश्वपप्ताष्टपत्राणि दश्च द्रादक्च वापिता ॥ 
दातृस्वयं च गृह्णीयाद्धक्षणे वटकस्य तु । 
तजेन्या चूणेमादाय ताम्बूकं न तु भक्षयत् ॥ 
यदि वा भक्षयन्मृहो नरकं प्रतिपथते । 
मध्यमाङ्ुङिनादाय चण पणं विकेपयेत् ॥ 
अङ्खषठग्रेण वा तद्दन्यथा दोषमाप्वुयात् ॥ 
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युवद ~- भुक्त्वा बहविमुरस्पृष्य शनेः सप्तपदी व्रजेव । 
शयीत वापमागेन यतो रोगन प।ञ्यते ॥ 
भुक्तलोपविश्षतः स्थोस्यं बरमुत्तानशायिनः १ 

इति भीप्रथमशाखीयरामदृष्णविर चिते पारस्करग्हयपरूत्रविव- ` 
रणे संस्कारगणपतो भोजनविपिः ॥ 

अथ प्रयोगः । 

गायञ्याऽत्ने सुम्परक्ष्य | “सत्यन्त्व्तेन परिषिश्चामिः । इति 
मन्तरेण पात्रपरितः प्रदक्षिणजकलं तीता, दस्तेनानमभिमन्त्य । तत्र मन््रः- 

अन्न व्रह्म रसा विष्णुभक्ता दवो पदेश्वरः 
एवं ध्यत्वा तु यो भुङक सोऽन्नरोषेने छिप्यते ॥ 

दक्षिणेन हस्तेन घृताक्तमोदनमादाय माहुतित्रयं दात् । “ङमू- 

पतये नपः । अैयुबनपतये नमः । अभृतानां च पतये नमः” । 
इति स्वदक्षिणमागे भूमो दयात् । 

८।अन्तश्चरसि मतेषु गुहायां विश्वतोप्ुखः । 
त्वं यज्षस्त्वं वषट्कारस्त्व ब्रह्म तें प्रजापतिः ॥ 

स्वं विष्णोः परमं पदममृतोपस्तरणमति स्वाहा?! इति मन््रेण 
जरं पीता, सथ पञ्च प्राणाहुतयः । 'ऊॐ्राणाय स्वाहा । ॐअपा- 
नाय स्वाहा । उ््यानाय स्वाह्य । उदानाय स्वाहा ।, ॐत 
मानाय स्वाहा । अॐ्रह्मणे न”? । दन्तैरस्पशनन् । ततः सवं दन्ते 
मक्ष्यत् । भुक्त च्छषटमन सज गद्ट।त्व । तत्र मन्त्रः 

(“सौरे पृण्यनिरुये पद्चाबुदनिवासिनाम्। 
अर्थिनां सवैमूतानामक्षय्पसुपतिष्ठतु ॥” 

इति मन्त्रेण चित्राहुतिष्थाने स्याज्यम् । तत “अग्रत पिधानमसि 
स्वाहा” इत्यनेन भाचमनं कुयात् । आचमनशेषजरं वचित्राहुतिसमीप- 
भूमौ क्षित् । ततो मृजलभ्यां दस्तश्युद्धिं कृता पादो प्रक्षाल्य भाच- 
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मनं कार्यम् | उदरे हस्तं निष।य पठत् | 
अगास्तराक्वेडवानरश्च भुक्त मयान्न जरयलवशेषप् । 
सुख मेमतत्परशामसम्भवं यच्छत्रोगप मम चास्तु देहे ॥ 
विष्णुः समस्तेन्दरयदेहदही प्रधानभूतो जगतां यथक 
सतयन तनान्नमर्षमतदाराग्यद् प पारणामहतु ॥ 

विष्णुरततात्तथवान्न परिणापरस्तु वे यथा| 
सत्थेन तेन पद्भुक्तं जयंखन्नमिदं तथा ॥ 

इति संस्कारगणपतो भोजनविधिः। 

दशमी कण्डिका । 

अथाक्ोऽध्यायोपाकमोषधीनां प्रादुमावे अवणेन 
प्रावण्यां पाणमास्यारं श्रावणस्य पञ्चमी हस्तेन वाञ्य- 
मगावष्दूवाञऽञ्वाहताच हात पाथन्याऽअगनयऽहस्प 

र्वेदेऽन्तरिश्चाय वायवऽहति यलुर्वेदे दिवे सुययिति सा 
मेदे दिरभ्यश्चन््म् सऽहत्यथवेवेदे ब्रह्मणे च्छन्दोभ्पश्चेति 
सवेन प्रजापतये देवेभ्य ऋषिभ्यः श्रद्धायै मेषायै सद् 
सस्पतयेऽनुमतयऽहति चैतदेव त्रतादेश्षनविसर्गेषु सद् 
सस्पतिमित्यचचतानाल्चिः सवेऽनुपठेयुहुत्वाहुत्वौदुम्ब 
यस्तिसरस्तिसः समिधऽजादध्युराद्राः सपलाशा घृताक्ता 
साविश्था ब्रह्मचारेणख् पूवकरपेनं रान्नो भ वन्त्वित्यश्चत 
धानाऽभखादन्तः प्राइनीयुदेपिक्रार्णऽहति दधि भक्ष 
येयुः स यावन्तं गणमिच्छेत्तावतस्तिलानाकर्षफलङ्धेन 
जहुपार्साकित्या शाक्रञ्पोतिरिखनुवाकेन वा प्राशनानः 
प्रत्यङ्मुखेभ्यऽउप विष्टम्पऽॐ कारसुकत्वा निश्च साति 
त्रीमध्यायादन्पर्रुधारषिमुखानि बद्श्रचानां पर्वा 
च्छन्दोगानां सुक्ताम्यथवेणाना्थं सर्वे जपन्ति स 
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नोऽस्तु सह नाऽवतु सह.नऽहद वाधवदस्तु ब्रह्म । इन्द्रस्त- 
दे् थेन यथा न विदिषामहऽहइति अराज ना्धाथीरं 
ल्लखोमनखानामनिकृन्तनमक प्रागुत्सगात् ॥ १० ॥ 

भयोपाकरणयुच्यते "(भथतोध्यायोपाकप" इति सत्रम् । जथ- 
शन्दोऽविकाराथः | अतःशब्दा हैत्वथः । यस्मादु्रह्मयन्ञो निरस्यः, 

अतोऽ्यायोपाकमं नुम इति । भषीयन्त इति अध्याया वेदास्तिषायु- 
पाकम प्रारम्भः । उक्तश्च - 

अध्यायो नाप्र वेदः स्यात्तस्योपाङरणं पूनः । 
आरम्भएमिति मोचुमवनागादयः स्फुटम् ॥ 

गृह्यकारिकायामपि--उपाकरणशडरेन बेदारम्भणमुच्यते ॥ इति । 
स च द्विविषः--घुत्यैको गुरोरेः सस्कारोऽयं द्विधा स्मृतः । 

तायं गुरुतस्कार इत्यभाण्यत्र केन ॥ 
साधुः पक्षो द्वितीयोऽयं वेदारम्भः पुरोदितः। 
फं वनेकस्प्रतीर्टश्निहोऽपेवम घपुचत् ॥ 
एतस्य कमेसंज्ञा च वार्षिकं शौनकोऽ्रषीत् ॥ इति। 

भत्रोपाकरणोरसमैयोगेष्ये भभ्यर्हितलादुपाकरणस्य पषेनिपातः । 
किमयम् ! शङ्कत उपाकरणे उत्सगेस्याप्यभावः । तच्चाभ्निमतेऽध्या- 
पनप्रवृत्तस्य | उपाकरणस्यावसथ्याभसाप्यत्वानिरमेनौधिकारः | उपा. 
कर्मणि नाचामस्यपौ चिष्यकठेका समिदाहुतिथस्मात् तनाष्याप- 
यतोऽपि निरमेः सामेरप्यनध्याप्यतो नधिकारः। तथा चोक्तं गद्य. 

कारिकायाम्- 
अभ्निमानधिकारीह नेतरः ककषम्पतिः | 
सम्यगध्ययने सोऽपि प्रवृत्तस्तस्य स्करिया ॥ इति । 

तथा च चौनकः- अध्परायोपातिं इयाच्त्रोपासनवहिना ॥ इति । 
स्मर्यम्तेऽपि-- अधरिमान्स च बी ताध्यापने यः प्रवते । 

स॒ एेदयुपाकमे माप्यकारेरगादि च ॥ 
यसु छोकिकाभौ तदनुष्ठानं तत्राचारमेव मूलम् । 
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कर्मदयमिदं केविरौ करिका प्रकवेते ॥ 
इस्याईवलायनवचनं तदन्यशाखाविषयम् । उपाकरणस्य काटमाहं 

“ओषधीनां भरादुमोते वणेन श्रावण्यां पोगेमास्यानितिसूत्रम । 
ओषधीनां व्रीह्यपामागदीनां प्रादुमीवे उत्पततो सति एतदुपाकमे कुयात् | 
भावणङुङ्षपक्षः सर्वेषां ऋस्यजुःसामाध्यायिनामध्यायोपाङकतेः सामा- 
न्यते मुख्यकालः । तत्रापि यजुःशाखिनां पूर्णिमा स॒ख्या । सशर 

दिनां श्रवण;। सामवेदिनां हस्त इति । नन्वत्र सूत्रकारण श्रवणेन 
युक्तश्रावण्यां पो्िमास्यामुक्तं तत्कथम् ? उच्यते । श्रावण्यां श्रवण एव 
परायश्चो मवति | ओषयिप्रादुर्माविश्च । एतदुभयं तस्या एव विशेषणम् । 
अत्र पौर्णमास्याः प्राधन्याद्विशिषणामविऽपि त्यां तद्धवति। तथा 
च गृक्ष-- 

प्रायः स्यादुडुयोगस्तथाषषि मुद्गः । 
ककक्तथ। वे तदुमयं पणमास्या विेषणम् ॥ 
अनादरस्तयोयेस्माननित्यस्वादस्य कमणः ॥ इति । 

तन्न॒ तावद्यजुःशालि्ना पूर्णिमायामपि विशेषः । एतक्कमणः पूवो. 
ह्वे ऽलछठानकाकः । तमियं पूर्णिमा ग्याप्नुयात्न ग्य(प्नुया द्या । उभवपक्षे- 

ऽपि तैतिरैयकेः पराऽङ्गीकायां। का।ण्वमाघ्यन्दिनीयेः पूर्वेति । 
पवेण्योदयिके कुयुः श्र वणं तेत्तिरीयकाः। 

इति बहगृचपरिशिष्टात् । केचिन्मतमिदं पूवा परा अ्र्यति । 

पूणिमा प्रतिषदुयुक्ता तत्रोपाकर्मणेः क्रिया । 
उक्तोऽथाऽयं प्रसङ्गेन भविष्य त्तरसंश्न$ ॥ 
भ्रावरणी दुगैनवमी दूवां चेव हुताशन । 
पू्ैविद्धेव कतेव्या धिवरात्रिवरदिनम् ॥ इति हेमादिः। 

वस्तुतस्तु हेमाद्विमतं युक्तम् । परादारमाधवीये-- 

श्रावणी पोगमासी तु सङ्गवात्परतो यदि । 
तदबोद्यिकी प्राचा नान्यदौदभिकी भवेत् ॥ 
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गदाधरमाष्ये काठादरदे -- , 
भवण्यां पर्प वा प्रतिपखण्पुहू चैः । 
विद्धा स्याच्छन्दां तन्नोपकमोत्पनेनं भक् ॥ 

वहूवृचपामगयोः कारविरेषमाह-- 
बहच।ः भ्रषर्णे इर्हस्ततषं सामवेदिनः?? ॥ इति । 

ऋगेदिश्रवणेऽपि विशेषः धनिष्ठयुक्त एव प्रादयो नोतराषादढा- 
युक्त इति । 

तपो इन््युत्तराष।ढ। उपाकमेने वैष्णवे । 
धनिष्ठाभिभितं का्यघुपाक्रणपेज्ञितम् ॥ 

इति निगमवचनात् । स्मृत्यन्तरेऽप्युक्तम्- 

श्रवणत्तं तुपाकमे उत्तराष।दरषयुते । 
सवत्सरटृतोऽध्यायस्तक्षणदेव नरपति ॥ 
धनिष्ठायुतं कु्याच्छाबणं कमे यद्धपेत् । 
तत्के निं बिन्धदुपाकरणपंहितम् ॥ 

विधानपारिजति-उदयव्थापिनं चैव विष्णक्षं घटिकाद्वयम् । 
तत्कमें सफकं जेयं तस्य पुण्यपनन्तकम् ॥ 

सामवेदिहस्ते विशेषः | चित्रायुक्तं एव प्रह्मो नात्तरायुक्त इति । 
धनिष्ठप्रातिपद्यक्तत्वाष्रकष्ष ए पन्वितम् । 
वणं कम कुर्वनिति ऋ्यजुःप्ापपाठक।; ॥ 

इति पथेर्छत् । ̂  
र्वष चित्रा । इतरास्पष्टम् । एतेषु कार तवाणामप्युपक्मलष्- 

नमू | तत्सिदस्य सूयं सति एवेति कारदशेकारः । 

अध्यायानाघ्ुपाकमं श्रावण्यां तेतिरीयका, । 
बदृब्वाः श्रवणे इयुः तिदस्थोऽक्षो भवेवदि ॥ 

विधानपारिजति-बेदोपकरणे प्रप कीरे संस्थिते रवौ । 
उपाकमं न कर्तव्यं कतेग्यं तियुक्तङे ॥ 



८८५ स षुत्रलस्कःरगणपतौ 

(+ 

इति विहद्धवचनं तदेशान्तरविषयम् । तथा च बृहस्पतिः 

नमदोत्तरभागे त फतेन्यं तिहयुक्तके । 
कर्कट संस्थिते भानद्ुषाकुयात्त दक्षिगे ॥ 

सामगानां विशेषः । वीरमित्रोदये गागेः-- 

सिंहे रवां त॒ पृष्यक्षं परवाह विचरेददहिः। 
छन्दोगा मििताः इयुरुत्सगं सवेखन्दताभ् ॥ 

उत्सगेरब्द ऽउपाकमेणोऽप्युपलक्षकः । अहसंकरान्स्यादिदृषिते तद्। 
श्रावणं कम न कायेम् । भनन्तपाटकसङ्ग्रहै- 

उपाकम न वेनति क्रषात्सामग्यज्ञुर्विदः, 

ग्रहसडक्रान्तयुक्तषु हस्तश्रवणपवेसु ॥ , 
सत्र विरेषमाह मनुः- अद्धरात्रादषस्तचद्वहः सद्क्रम एव वा । 

नोफकमं तदा कुयोर्द्ावण्यां वगेन वा ॥ 
कार्यायनो ऽपि-- अधरात्रादधस्ताषेद्रहः सङक्रमणए्वा। 

नोपाकमं तदा कुयास्परतश्चैनन दोषभाक् ॥ 
गरहसैकरान्स्यादिदूषितेषु दस्तश्रवणपवसु तदा तान्परिष्यञ्य भावणी- 

तितपच्चमी हस्तयुक्ता केवला वा वाजसनेयिमिवेष्टवेः सामश्चानुषठेया । 
(श्रावणस्य पश्चमी पटस्तेन वे"तिसूत्रम् । प्रायश्च; भरवणशुक्कप- 
चछचभ्य हस्तनक्षत्र मवति । भतः पञ्चम्या विशेषणम् । ववेशेषणामावऽपे 

केवरतिथो कव्यम् । गदाधरभाप्ये महाणेववचनम् - 
सक्रान्तिग्रहण वापि दि पवणि जायते| 
उपाछतिष्त पञ्चम्यां कायां वाजसनेयिभेः। इति । 

तेत्तिरायस्तु ग्रहणादना सुख्यकाल्वाच प्राष्ठपदाीं ब्राह्मा । तेषां 

श्रावणाक्तितपश्चम्या सविहितखात् । अथ वाजतनेयिन् विहिता पा यजु 

वदिलसाम्येन तेषामपि स्यादित्युच्यमाने "काया वाजसनेयिमि,रिति वाज. 
सनेपिविशेषविषिव्यंथेः स्यात् । तस्मासौष्ठपथेमिप्ाष्यति सिद्धम् । तथा 
च वरिषट्षिवेकदिपकं कारयुदाजहार--“अथातः स्वाभ्यायोपाकर्म- 
श्रावण्यां भरोष्एयां वेति । मथवोक्तनिमित्भरावण्यस्तमवे तेवर येराषा- 
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द्याकायम्। “भवण्यां पौणेमास्वामाषदयां वोपाषरय न्क्व 
यीते”ति तदीयबोधायनोदितलात् | यदा पुनः रावणे वृष्टयभावदोषस्व 
प्रादुमावः स्यात्तदा भाद्रपदे पौर्णमास्या सर्वयेजु्ैदिभिरनुषेमम्। भ्वणे ऋ- 
भेदिभिः । दस्ते सामवेदिभिः। “अथ सर्वैकरग्यजुःसाप्वेदिभिः 
सितर्चम्या'"मिति बम्हूचपरिशेष्टे । 

अधृष्य पधयस्तास्मन्मापे नो सम्भवन्ति चेत् । 
तदा भाद्रपदे माधि श्रवणेन तदिष्यते ॥ 

गोमिख्यनिरपि--“"प्रोष्पदेन दस्तेनोपादानःमितवि । मनुः-- 
धावण्पा प्रोषटुपचां वप्युपाह्त्य यथाविधि । 
युक्तशछन्दास्यधयीत मापान्विभोऽदधूपश्चमान् ॥ १वि । 

भत्रापिशुब्देन भाद्रपदीयरस्तपश्चम्योरुपादानम् । ̂ श्रोष्रपदीं हस्ते. 
नोपाकरण'"मिति गोभिरूव् । मरमासे तुपाकमे न भवति, किन्तु द्धे 

एव । चच्िकायां पराश्रः- 
उपाकमं तथोस्सगेः परसवाहेत्सवाषटटकः । 
मासदृद्धौ परे कायो वजेयिता तु पैतृकम् ॥ इति । 

प्रसवाहोव्सवः जातेष्टिः । कात्यायनोऽपि ~~. 
इत्कष; कारषटदधौ स्यादुपाकमादिकमंणे । 
अभिषेकादिष्रद्धीनां न तुस्कर्षा युगादिषु ॥ इति ।. 

 छन्दागानां तु मरूमासे एव भवति, न शुद्ध । 

दशहरासु नोर्कृषेश्चुष्वेपि युगादिषु । | 
उपाकमेपहाषष्ठयेर्चेतदिष्टे हषादितः ॥ इति । 

इति ऋ्यशृङ्गभवणात् । एतच खकरस्तदावपि भवति, 
उपाकर्मारसजेनं च पवित्रदमनपंणम् ॥ 

इति वचनात् । पर्थभनिकरणे सति पूर्व त्रिरात्रादिवेषाभाव उक्तः 

प्रयोगपारिजिति-- । 
नित्ये नैमित्तिके जाप्ये होपयज्ञक्रियादिषु। 
उपाकर्मणि चोस्सर्गे ग्रहवेषो न विधते ॥ इति । 

ब ०११९ 
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श्रथमारम्भ्तु न भवति । कश्यपः | ल 

गुरुभागेव्रयोर्मोत्ये बाल्ये वा बाद्धकेऽपि वा । 
तथात्धमाससक्षपे परमाप्तादषु द्विजः 
परथमोपाद्धतिनं स्यास्टछतं कमे बिनाक्षङत् ॥ 

स्तिमास्कर- चण्डाश्ोपण्डर प्राप्रा यदा शुक्रबुहस्पत। । 

सवेकमनिवृत्तिः स्यानित्य नामात्तक तिना ॥ 
निषिद्धे चेत्कियते तदा दोषमाह, गगः-- 

- अथ चदव्रसथुक्तं पवेणि स्यादुपाक्रिया। 
दुःखक्षाकापयग्रप्ता रप्र तस्मिद्िजातयः ॥ 

एतच्च मध्य हादूद्ष्वं कतेम्यम् । तथा चाक्त विधनपारिजाति ६१7 

| उपाकमोपराहे स्यादुस्सगः प्रातरेव च ॥ 
गभिरोऽपि- अध्यायानापुपाकमं कुयाकारेऽपराह क । 

पवाहे च विप्तगेः स्यादिति वेदविदो विदुः ॥ इति । 
तन्न सववेसम्मतम् । वचनान्तरदशचेनात् । प्रचेताः 

भवदुपाकृतिः पाणमास्यां पबाह्न एव त॒ ॥ 
मनुरपि--पृष्ये तु च्छन्दसां इयाद्भदिशस्सनन द्विजः 

माघश्ुञ्स्य बा प्राप्त पाह प्रथमेऽहनि ॥ इति । 
^पूवाह्नो वे देवानामिति श्रुतेः । वस्म एवादषठषोऽय 

मुपाकमप्स्कारः । उक्तयांगदिने गुरुः चिष्यः सहाभ्यज्ञनकररयां एता. 

ऽहइतवाप्तः"परिषाय । उक्तश्च - 
समाचारा इयादभ्यञ्लनाक्रेयाम् । 
ततो नान्दीमुख भाद्धं पातृ पजनपूषेकम् ॥ इति । 

मविष्यात्तरपुराणे-- सम्प्राप्ते भावगस्यान्ते पाणमास्यां दिनोदयं । 

:~ .. स्नानं कुवीत प्रतिमान् श्ुतिस्मूतिविधानतः॥ 
तत्र प्रथमप्रयोगे जाचर्येण मात्पूजपपूर्वकं नान्दीश्राद्धं कर्वम् । 

तथा च मनन्तभद्रीये-- 
गुखसंस्कार एवाञ्यं न विष्याणायुदीरित। 
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अताऽज गुरुणा कृवं नान्दीश्राद्धं सपृजनम् ॥ 
` गृह्यकारिकायामपि- | 

गुरोस्तदात्मसैस्कारो न हिष्याणां प्रार्थत. ॥ इति । 
तदिति नान्दीशराद्धम्-तच्छदधं यरसंस्कारो मात्पूषं विधीयते ॥ 
तथा चोक्तं गृद्यकारिकायाम्-- [र 

देवपथं भवेच्ट्वादधं सुतसंस्कारकमसु । 
तदेव पातृपुवं स्याद्(र्मसंस्कारकपेसु ॥ 

सनन्तमदटय--नान्दीभ्राद्धादिकं कायमध्यायोपाङ्गतेरिदम् । ̀ 
अुष्ठानेऽग्रिमे न स्यादितरेष्विति निशत ॥ 

भाचभ्य प्राणानायम्य तिथ्यादिकं स्ता मातृपूजपूवेकं नान्दी 
रद्धं च इसवामेः पश्चादुपविश्य शाखाथिनियमाच्छालािं प्रतिष्ठापये. 
द्गुरुः । ब्रह्मचारिणोऽपि अभिसमीपे उपविशेयुः | ततसतिथ्यादिकं 
एमा ““दपक्रमे करिष्ये) इति सङ्कसपं कृषा वेकलिपकावपारणं कुर्यात्| 
तथा चोक्तं गृ्यकारिकियम्-- 

वरारप्रो स्यादिदं कम गुः राद्ध ते सति । 
अप्नेः पश्चादुपविशेोच्छष्पाश्चातनिसप्रीपतः ॥ 
तिथ्पादिकद्पिते कारं स्मृता घड्टपमाचरेव् ॥ इति । 

सत्र चतुेदोपाकम एकवेदोपाकमे दा॒ यथाशक्ति वेकलिपङं स्मर- 
णीयम्, समुकवेदमेव स्मतैव्यमिति नियमामावात् । एवममन्यवेकरिपके- 
ष्वपि ज्ञेयम् । भभाणि च कशचित्- 

विकखेषु च सर्वेषु .सखयमेवेकमादितः । 
अङ्गीकरोति यं कतां स विधिस्तस्य नेतरः ॥ इति । 

सस्कारान्तरेऽपि सयं न्यायोऽनुसर्च॑म्यः । ततो वेकल्िक्मर- 
णानन्तरं छन्द ऋष्यादिकं स्मरणीयम् | तत देवतामिष्यानम् । ततः प. 

रिस्तरणम् । ततो ब्रह्मवरणम् । शत्र परित्तरणत्रह्मवरणादीनां क्रमभङ्ग- 

नैव विधानात् न व्यविक्रमञ्ान्तिः कायौ । भपाठि च सोमयाजिभिः- 

बरह्मणो बरणादादौ यादग्नो परिस्वृतिः ॥ इति । 
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ततः प्रभीताप्रणयनम् । ततः पात्राघादनम् | पयुक्षणान्तं कृता 
“आस्यभागाविष्ाऽऽइयाहुतीजुहाति पएृथन्या ऽअगनय ऽइस्युभ्ेद् 

ऽन्वरिप्षाय वायव ऽदति यजरथेद दिषं सुयायवि सामवेदे दद्ग्भ्य 

शअन्द्रपसऽत्यथवेबेदे ब्रह्मणे उ्छन्दोभ्यश्चति सवत्र भरजापतये दमे 

भ्यऽकऋषिभ्यः श्रद्धायै मेधाये सदसस्पतयेऽलुमतय'इति सूत्रम् | 
भाञ्यमागपग्रम्तं कमे कुयात् । तदनन्तरं भाज्याहुत जुहोति । ऋषिदे. 
ऽषीयपाने “पृथिव्ये स्वाह। । अग्नये स्वाहे" ति दवे भाहुती जुशेति । 
यजवैदेऽधीयमने “अन्तरिक्षाय साहा । वयवे स्वाहेति द्वै भा- 

हुती जुति । सामेदेऽषीयमाने “दिवे साहा ।" घूय्।य स्वाहे" 
द्रे भाहुती जुहोति । भथवैवेदे अधीयमाने “दिभ्यः, स्वाहा । चनद 

भसे स्वाहि""तिद्व भआहुत। जुहति। याद सव वदष्वर्ध।यमनिषु ब्रु. 

हमने सवाहा । छन्दोभ्यः स्वाहेति दवे आहुर सवत्र प्रतिवेदमावत्त. 

येत्। चशब्दास्जापतय इत्यादिकाश्च सर्वत्र| प्रथक् योग रणे चतुण्णामपि 

वेदानां तन्त्ेणोपकरणे "(व्रह्मणे छन्दोम्श्वति आहृतिद्वयं प्रतिवेद. 
मावनीयम् । प्रजापतय हयेवमाचस्तन्त्रेणेव, योगविमागसामध्यात् | 

तत्तदेवताभ्यस्यागो जेय, । “एतदेव व्रतादेशनविपर्गे षु" शति सूत्रम् । 

एतदेव भाऽयाहुतिनवकमेव कमे ब्रतादेशेषु वेदारभ्भत्रतेषु विसर्गे समाब- 

ने च| त्रतादेशनानि च विसर्गाश्च वृतदिश्चनविसगौः तेषु भवति| 

धदसस्पतिमित्यक्षतधानाश्िः सर्वेऽतुपठेयुहुता हुव ुम्बयेस्तिम् 
स्विस् समिध ऽअ।दष्युराष्र; सपक चाा.धघताक्ता; सावित्या^ति 

सुत्रम्। धानार्ना, श्रपणानुपदेश्ास्सिद्धानामेवेपादानम् | तदुक्त करि कयाम्- 

आप्तादने विरेषोऽयं नेह स्याच्चरपाज्रकमू् ॥ इति । 
शत्र ण्डुलामावे भाग्यस्योत्तरतो धानानामापादनम् । तथा च रणुः- 

आञ्योत्तरं च सिद्धानां धानानां सादनं स्पृतम् ॥ इति | 
धानाशब्देन भृष्टयता उच्यन्त । तथा चोक्त कारिकायाम्-- 

धाना भृष्टयवाः प्राक्ता जास्तु प्र।हयस्तथा ॥ इवि । 

मक्षताश्च ता; षानाश्च सक्षतषानाः। ताः“सदसस्पति" भिति मन्त्रेण 
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भावायलिजुहोति । सवे शिष्या अतु सदैव वतमानाः ““सदस्पति"- 
मिति मन्त्र त्रिः पठयुः | किं कृतवा हुता इता एकेकामक्षतधानाहुतिम् । 

उदुम्बशृक्षोद्धवाः विक्षस्तिस्षः भद्राः पत्रसहिताः घतरििः समिध भा. 
चायंसहिताः शिष्याः सान्या ^'त॒त्सवितु"रतिमन्तरेणादध्युः भग्नौ 
क्षिपेयुः । ति्लस्तिन्त इति वीप्सा भाघातृपुरषविषया न समिद्िषया | 
अतश्च प्रत्याहुति एकैकमेवादध्युः । एवमेव पुनदिवारयुक्तमन्त्राभ्यामेव 
धानाहोमादि समिदाधानान्तं कुर्युः । भगादि च कारिकाकरः- 

एवं द्विरपरं कमे धानाहोमादेकं भवेत् ॥ इति। 
“ब्रह्मचारिणश्च पूवेकरपेने!'ति सूत्रम् । तत्र ये ब्रह्मचारिणः 

शिष्यास्ते पवेकर्पेन प्रागुपदिष्टामिपरिचरणसमिदाधानमन्तरेणादध्युः | 
धषन्नो भवरितिस्यक्षतधाना ऽअखादन्तः प्राहनीयु'"रिति सूत्रम् । 
^श्वन्नो भवन्तु व्वाजिन)'इति मन्त्ेणक्षतघानाः भनवखण्डयन्तः 
दन्तेरस्पष्ठा जिहयेवारनीयुः स्व भाचा्प्तदिताः, बहुवचनोपदेशात् । 
(८दषिक्राग्ण इति दधि भक्षयेयुः” इति सूत्रम् । ^द्धिक्रान्ण?९ति 
मन्त्रेण सर्व द्विमक्षणं युः । "स यावन्तं गणमिच्छेत्तावतस्तिराना- 
कषेफकठकेन नुहूयास्सविश्था शक्रज्योतिरिस्यनुषाशेन बा?” इति 
सूत्रम् | स भाचार्यो यावन्तं यावत्संख्याकं शिष्याणां गणं समूहं इच्छे. 
तावत्संस्याकान् तिकन् भाकषेफलकेन शोदुम्बरेण बाहुपमणिन सर्प॑ङ्- 
तिना पात्रेण साकिन्या “तस्सवितु"रितिमन्त्रेण जुहुयाद् । “शुक्रष्यो- 
विणसस्यिनुवाकेन वा जुहुयात् । तथा च रणुकारिकायाम्-- 

यावन्तं गणपिच्डेरप्र शिष्याणां तावतस्तिरान् । 
अनन्वारन्ध आकषफरकेन जुहोत्यथ ॥ इति | 

ततो धानाभ्यः सिष्टद्कव् । तदुक्तं शृक्षकारिकायाम्- 

धानाभ्यः स्िष्टषद्धोमो भूरिस्यायत्र पृवेवत् । 
प्रा्नादि बिमोकन्ते कुशेषुत्तरताऽन्वितम् ॥ इति । 

(प्राशनान्ते प्रत्यद्मु खेभ्यऽउपविष्टेभ्य ऽओङ्कारयुक्ता त्रिष 
सावित्रीपध्यायारदन्मशरूयादपिसुखानि बहूषृवानां पवागि च्छन्दोग- 
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नाथीप्क्तान्यथवें गाना'मिति सूत्रम् । संस्तवभक्षणान्ते सगनेरुत्तरतः स्वयं 
परङ्मुखः परत्यङूमुखापविष्टेभ्यः शिष्येभ्यो यलुवदोपाकरणे वङ्करमुक्तवा 
उश्वायं ““तत्छवितुःरिति साकित्रीं तिरक्ला मन्ततराह्मणयोरघ्यायादी. 
नप्रन्रयादध्यापयेत् । तथा च कार्कियम्- । 

प्राश्चनादिविमोकान्ते कुशेपू तरतोऽन्वितम् । 
जरेशदिड्धुखेभ्यः स आसीनेभ्यो गुरुस्तदा ॥ ` 
ॐडु।र युक्ता सावित्रीं पच्छो व्याहूतिपूर्वंकाम् । 
अधच्चशस्तकारायां ब्रृषात्सव। तथेव सः ॥ 
अत्राहुतुः स्पएतर मवनागतरिविक्रषा । | 

अध्पायादींस्ततो ब्रूयान्पन्त्रव्राह्मणशयारिह ॥ 
वेदोपाकरण विषये विशेषमाह विधानपारिजाति व्यासः- ` 

दभांसनो दर्मक्ररः माङ्युखो बाऽप्युदड खः । 
उपक्रम वेदान्वा वेदो वा बेदमेव बा ॥ 
प्रणवं प्राक्प्रयुज्जीत व्याहृतीः प्रणवं ततः । 
पच्छ।ऽद्धंचैशः चिरा सावित्रीमनुषास्य च ॥ 
उपक्रमेचतो सन्त्रानादो च ब्रह्मणस्ततः । 

 ततोपनिषद् करपं रहस्थान्यपि शक्तितः ॥ 
अधीरय प्रणवं चोक्ख। भूमिं स्पृष्टा नरं स्पृशेत् । 
नमस्छतेवा ततो देवानृ्षौथेव गुरूनपि ॥ 

बृषृचां दिना वेदोपाकरणे करषिमुखानि मण्डखादीन् वुयात् । 
छन्दोगानां रिष्याणां सामवेदापाकरणे पर्वाणि बरुयात् । भथवंणानां शि- 
व्याणां भथवेवेदोपाकरणे सूक्तानि त्रयात् । तथाचोक्तं गृ ~~ 

तहमेद् ऽधायमानं ताज्न््रयार षिषुखन्यार । 

पवाणि सापवेदशत्पूक्तन्याथर्वेणो यदि ॥ इति । 
सत्र तरक्चारिविषये विशेषमाह । विधानपारिजति- 

माल्ञी यद्नापवात च नवे दण्डं च धारयेत् । ` 
कटिसूत्रं नवं चेव नवं बल्यं तथेवच॥ ` . 
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गृहयकाशियं च--समाचारप्रमाणं यन्पाज्ञीदण्डोपवीतकम् । 
नूतनं धारयन्तीह नीणान्त्यक्छाक्तिरव च ॥ 

विधानपार्जिति स्पृष्यन्तर- 
दण्डाजिनोपवीतानि मेखलां करटिषषूबकम् । 
धृल्वोपाक्रणं त्वा ततः खाध्यायमारमभेत् ॥ 
पुशणानि विखज्याथ पुनः पुनरिति क्रमात् ॥ 

सङदेऽपि ~ घतफान्त उपाकमं गते मा चतुष्टये ॥ 
अनवे वा नवं वापि धृता पत्रं विजयेत् ॥ 

क, (ष अ 

 यत्ञोपदीतमिति शेषः । प्रसङ्गतो त्र्मणेभ्यो यज्ञोपवीवदानं विषा 

तपार्जिति वायुपुराणे-- 
उपाकमेणि विप्रभ्यो दवायज्ञोपवीतकम्। 
आयुष्मान् जायते तेन कमेणा मानवो सुति ॥ इति । 

अनन्तमद्ये --प्रदानमुपवीतानां मवनागोऽब्रवौरस्फुयम् ॥ इति । 
(“तु जपन्ति सह नोऽस्तु सह नोऽवतु सह न इदं वीव 

दस्तु ब्रह्म । इनदरस्तदरेद येन यथा न विद्िषामह इति” इति घूत्रभू । 

घाचायंसहिताः सर्वे शिष्याः जपेयुः । मन्त्राथः--खाङ्गऽय वेदः । भ. 

ध्ययना्मै सहम(वं॑प्र्ठानां नोऽस्माकं सस्मत्हदय भयु (स्थर 

भवतु । ततश्च सह मिखितान्नोऽस्मान् भवतु पापात् रक्षतु । यथा च मि. 

शितानां नोऽस्माकं भनध्यायायध्ययने शद्रादिश्रवणा।दना उ१९त१।९ 

इदं ब्रह्म वीयेवत् भयातयाममस्तु । इन्द्रः प्रजापतिः; तत् चचा यथावत् 

वेद् | यथा येन वेदनेन परस्परं न विद्धिषामहे न द्विष्मः । “.त्रिरं नाषाः 

वीरष्ठोमनखानामनि्कन्तन'भिति वृत्रम् । उपाकरोति त्रिरत्र नाषी* 

यीरन् सवै भध्ययनं न कुयुः । लोन नलानां च छेदनं त्रिरत्र नकु 

युः । कारिकामामप-- 

अत उरध्वषनध्वायद्सिरात्रिपनढृन्तनम् । 

नखरोम्नामथो प्रागुरगोद्राऽप्यनिकृन्तनप् ॥ 

` मधुमांसदिदवणं वजंयन्तोऽवरृत। [ज्ञपम् ॥ ईति । 

एफ प्रागुल्छगा)'दिि सुतम् । एके भाचयाः प्रगुत्सगत य| 
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मनखानामनिङृन्वनमिच्छन्ति । इदमुपाकमं त्ह्मचारिणामेव न यृष्स्णा- 
नामिति चेत्न । एतदुपाकमे गहश्यस्याप्यावदयकषम् | तथा च विषानपा- 
रिजत वमतः , _ _ 

वेदव्रतानि छखेव बिभो यदथदरहेत तत् । 
अध।यीत गृहस्थोऽपि नियमाद् ब्रह्मचाएवत् ॥ 

गोभिलोऽपि-उपाकमोरसजेनं च वनस्थानापरपीष्यते । 
धारणाध्ययनाङ्गस्वादू गृहिणां ब्ह्मच।रिणाम् ॥हति। 

्रह्मच[सिदितिव्यासवचनेन मधुमांसादिभक्षणनिषेषनूतनयन्ञोपवीत- 
धारणजणेयागादिकं गृहस्थानामपि प्राप्तम् । सस्व फलमाह कत्यायनः-- 

्रस्यभ्दं यदुपाकमं सोरे विषिषद्टिजः । 
क्रियते छन्दसां तेन पुनराप्यायनं मवेत् ॥ 
उरसजनं च वेदानाप्रुपकरणकमं च । 
अशत! बेदजाप्येन फं नाप्नोति मानषः ॥ 
अयातयामच्छन्दोमियत्कमे क्रियते द्विनैः । 
री डपानेरपि सदा तत्तेषां दृद्धिकारणम् ॥ इति । 

छत्र रक्षाबन्वनसुक्तं हेमद्रो-- 
ततोऽपराहसमये रक्षपोटलिकां मम् । 
कारयेदकषतैः शसते: सिदध्हेभभूषितेः ॥ 

इदं भद्रायां न कवम् | 

भद्रायां दवे न कतेन्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा । 
` श्रावणी त्रपि हन्ति प्राप दर्वि फाल्युनी ॥ 

इति सद्घदवचनात्। मद्रासत्वे तु रात्रावपि तदन्ते कुर्यादिति नि. 
णेयामूते । तत्र मन्त्रः . 

येन बद्धो बरी राजा दानवेन्द्रो पहाबङ;। 
तेने स्वामपि बध्नामि रके { मा चरु भ चङ ॥ इति। 
ब्राह्मणे; सत्रियः शुररन्येश पनतः । 
कते्यो रक्षि वन्धो द्िनान्पम्पूञ्य शक्तित; ॥ इति। 

इति श्रीरामड़भ्णविराेते सैस्कारगणपतो दशमी कण्डिका ॥ 
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भभ उक्तदिने गुरुः शिष्ये; सदाभ्यज्ञनक्रियां कृखाऽह तवस परिषा. 

याचम्य प्राणानायम्य देशकारो स्मृला ""असिन्पुण्याहे भध्याथोभ्- 
कर्माहं करिष्ये । तत्रादौ तद ङत्वेन विहितं पुण्याहवाचनं मातृका- 
पूजनं नान्दीशवाद्धं च करिष्ये । निर्विघ्नेन परिसमाप्टयथं गणपति 
पूजनमहे करिष्ये) । सथ सम्पा शाकागनेः पश्चदुपविश्य गुदः । 
्रह्मचारिणोऽप्यग्निषमीपे उपविशेयुः । वैकसिपकं स्मरणं कुयात् । 

तदित्थम्-- "वहः पूर्वण ब्रह्मणो गमनम् । पचिम पात्रासादनम् । 
पवित्राणि त्रीणि । मृण्मयी आज्यस्थाडी । खादयः सपरिधः। 
पू्णपान्नष् । विदिश्चावाघ।रौ । समिद्धतमेऽग्नौ आज्यमागौ । 

चतुण वेदानां , न्त्रेणोपाकमे । शुक्रश्योतिरित्यतुतराकरेन तिक 

होमः । न नखरोमनिङ्न्तनं स्िरात्रमिति। ततो देवता. 

भिध्यानम् । (त्र प्रजापतिष् । इन्द्र । अत्नम् । सोमम् । 

अन्तरिक्षम् । वायुम् । ब्रह्मणम् । छन्दार्सि । पृथिवीम् । 

अघ्निम् । ब्रह्माणम् । छन्दा रति । दिवम् । घृपेम् । ब्रह्मणम् । 
छन्छ।श्सि । दिश्चः। चन्द्रमसम् । ब्रह्माणम् । छन्दासि । 

पजापतिम् । देवान् । ऋषीन् । ्रद्धामू् । मेधाम् ) सद सस्पतिमू। 

अनुमतिम् । एता आयेन । ततोऽत्रातिरिक्तं सद् घस्पतिं धाना. 

भिः । सवितारं सिद्धिः । ततो अध्निश्स्विष्टकृतम् । धयं धान 

विशेषेण”? । ततो उ्याहृस्यादिदेवतामिष्यानं पूर्वोक्तमेव । “एता; एुन- 

रा्येन । अपरसितङः । (खथ वा) घवितारं तिषेः। एता देव्ता अङग. 

प्रषानायौ अस्मिन्कर्मण्यहं यक्ष्ये" । एवयुक्वाऽनन्तरं परिस्तरण इता 
रहमवरणं कव्यम् । ॥अघ्ुकवचमेन् अस्मिन्तुपाकमेणि तं व्रह्मा 
भव!” । ततः प्रणीवाप्रणयनम् । ततः पात्रासादनम् । पवित्रच्छेदनानि 

रीषि । पवित्रे दे । परोक्षणीपात्रम् । आज्यस्थाली । सम्भागकुशाः । 

उपयमनकुशा । समिषप्तिसः । सुवः । आज्यम् । पृणेपात्रम् । भयो- 

पकरपनीयानि सवत्र; खादर्यः समिषः । ओदुम्ब्यो वा | ताः समि. 

षो गुरुः शिष्याश्च यावम्तो भवेयुस्तावतां प्रत्येकं नव नव जेष; । धानाः 

सु० ० ११२ 
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भृष्टा यवा; । दपि | भाक्षृफरुकम् सर्पाकरो बाहुमात्रः पत्राविशेषः । 
तिरश्च । तत्रायं विशेष; त्र तण्डुलभाव माज्यस्योत्तरतो धानानामा. 
सादनं कायम् । प्रोक्षणं च | पयुक्षणान्तं कृत्वा प्रथमे घृतेन होमः 
ऊश्रनापतये स्वाहा } इदं भजापतये न मम । ॐइन््राय पाहा । 
हृदमिन्द्राय न पप। ॐअगनये स्वाहा । इदमगनये न मष। 
ऊसोम।य सवाहा । इदं सोमाय न मप” | केवलं ऋषिदोऽधीयमा- 
नशेत्तदा । ^ अॐृयिन्ये स्वाहा । इदं पृथिव्ये न मम । अग्नये 
स्वाहा । इदमग्नये न मम} अॐब्रह्मणे खाहा । इदं ब्रह्मणे०। 
ऊछन्द भ्यः सवाहा । इदं छन्दोभ्यो न पम" । यनुवरदश्चत्तदा । 
“^ अन्तरिक्षाय स्वाहा । इदमन्तरिक्षाय ० । ऊैन्रारवे स्वाह।। इदं 
वायवे० । ऊव्रह्मणे स्वाहा । इदं ब्रह्मणे० । छन्दोभ्यः स्वाह्।। 
इदं छन्दोभ्यो ०" । सामवेद्ेरद। “ॐ दषे साह! । इदं दिषे° । 
छैपरुयांय स्वाहा । इटं घुरयाय०। उॐत्रहमगे स्वाहा । इटं ब्रह्मणे°। 
ऊन्ठन्दोभ्यः स्वाह। । इदं छन्दोभ्यो ०. । अर्थववेद्धरेत् ^ 

दिग्भ्यः स्वाहा। इदं दिभ्यो ० । कैचन्दरपपे स्वाहा । इदु चन्द्रमते ०। 
ऊैत्रह्मणे स्वाहा । इदं ब्रह्मणे न° । ऊछन्दोभ्यः स्वाहा । ददं 
छन्दोभ्यो न ० । ऊैग्रजापत्तये स्वाहा। इदं प्रजापतये ० । ऊदेवेभ्य, 
स्वाह । ईद दवम्पाण० । ऊैनहषम्यः स्वाहा । इद ऋषिभ्य।०। 

श्रद्धाय स्वाहा । इद्ं भ्रद्धाये० । ऊपेषये स्वाहा । इदं मेधाये 
न० । ऊप॒दसस्पतये स्वाहा । इदं सदक्तम्पतये न० । ऊॐअतुम 
तये स्वाहा । इदमनुमतये न० । इति सप्ताहुतयः । यो वेदो ऽषी- 
यमान भवत्तत्याहुतिचतुष्टयं दत्वा स॒प्ताहुतयः (“प्रजापतये" “'हृत्या- 
दिका होतव्याः | चतुर्णामपि वेदानां तन्त्रेणोपाकरणे प्रतिवेदे स्वस्वच- 
रस ाहुतीहटखवा “परनापतये' इयेवमाचा्तस्त्णे सत् होत. 
व्याः | तते धानाभिषारणम् । ““कैप्दपस्पतिमदुयुतं त्रियमिन््रस्प 
काम्यम् । सनिम्पेधामयातिषरखाहा” | इति मन्तं शिष्यैः सह 
साचाय॑ः पटित्वा सुवेणक्षतधाना जुहुयात् । ५ददं॑ सदसस्पतये न 
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एप,” | तत साचार्यो ब्रह्मचारिणश्च प्रत्येक विक्षसि्तः प्रागानीताः 

सपिषे गृहीयुः । तिषठ्तस्वाः समिधो धृताक्ता; केवरं सावित्री १६ि. 

तवी तिसस्िवारं जुहुयुः । एवमेव पुनद्विवारं उक्तमन्तराभ्प्रामेव षानहो- 
मादिस्तमिधानान्तं कुयुः । यदा ब्रह्मचारी रिष्यस्तदा “अग्नये समिध- 
माहा" मिव्यादिना- समिदाधानं कुरमात् , न साका | मन्यस 
समानम्। “कशचन्नो भवन्तु व्वाजिनो हवेषु देवताता मितद्रवः सका, 

जस्भयन्तोऽिं ब्वकःपक्षापछसि सनेम्पसमद्युयवन्नमीवाः"” + 
इति मन्तरेण गुरः चिष्याश्च तित्तसिस्तो धाना भखण्डिता दन्तैरघु्च 
जिन्डयेवारनीयुः ।. ततो “^दधिक्र।उमोऽअङृारिषं निष्गोरश्वस्य 
स्राजिनः । सुरभि नो खा करस ऽधायू पि तारिषप्" । इति 
मन्त्रेण सर्वेऽपि दधि भक्षेयुः | ततो द्विराचमनम् । ततो गुरः भन्वारन्ध; 

सन् भाकषफलकेन पलिन् जुहुयात् । । 
“उ'शुक्रञ्योतिश्च चित्रज्योतिश्च सत्यञ्योतिश् उपातिष्पमश्च । 

छुक्र ऋतपाश्च।र्य<हाः ॥ दटड् चन्याच्ङ् व सदङ्च प्रतिषदङ्च । 
परितश्च सभ्मितश्च सभराः ॥ ऋतथ सस्य धुवश्च धरुणश्च । धत्तां 
च व्विधत्ता च विधारयः ॥ ऋतनिस्च सत्यजिच्च सेननिच्व 
पुपेणश्च । अन्तिमित्रथ द्रेऽअमित्रश्च गणः ॥ दक्षासऽएताद- 
प्ापऽड षु णः सदृक्षासः प्रतिसहक्षा8ऽएतन । पिताप्तश्च सम्मि- 
तापो नोऽ अथ सभरसो मरतो यत्ेऽअसिमिन् । स्वतश्च प्रथ 
सी च सान्तपनव गृहमेधी च । करटी च शाखी चोला च॥ इन्द्र 
देवी व्विश्षो सरूतोऽनुर्क्पानाऽमवन्यथन्द्रन्दं। व्वा मरुतोऽनुव 

सवपाना ऽभवन् । एवामम यजपानन्द्वात्र न्रा मानुषश्चिानुब- 

त्वमोनो भवन्तु स्वाहा । इदं सवित्रे | भत्रायं गुरुः बहुरिष्यका- 
मञेत्तद्। बहुमिस्तरे्होमः करैम्यः। ततः धानाशेषेण "अग्नये चिष्ट- 
कृते स्वाहा । इदमग्नये सिष्टते न मप । कमुः स्वाहा । बृद्प- 
प्रये न मम । ऊयुवः स्वहा । हृदं वायवे न मम। ऊषः खा- 

हा । इद् सूर्याय ०। सन्नः। सखन्नः। अपाच्ागने । ये ते शतं । 
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उदुत्तमं० । उंणाज पतये स्वाहा । इदं .भजापरतये न प्रप ।' ततः 
संसवप्राशषनम् । पकित्रास्यां भाजनम् । पवित्र प्रतिपत्तिः । ब्रह्मणे वर 

दानम् । तदित्थम् --^“ब्रह्मन् अस्योपाकमणोऽङ्गतया विहितीऽय 

वरः तुभ्यपहं सम्प्रददे | तवः प्रणीताविमोकः । ततोऽहतरतः 

कुशोपाविष्टेभ्यः प्रत्यङ्मुखेभ्यः शिष्येभ्यः प्राङ्मुखः" कुशेपविष्टः भा 

चार्यः ऋष्यािकं परटिव। ॐकारम्याहृतिपुव। सावित्री प्रथमं पादशो 
त्रयात् । तताोऽद्धचशः चथ ततः सवा त; सहाचवतयत् । अत 

्ुविपूजनम् । ततस्तपणम् । एतथ उस्सगे स्पष्टं वक्ष्यामि । ततोऽत्र 

यथारक्ति यज्ञोपवीतदानं कार्यम् । भत्रस्यापीतिकतेभ्य्रता तत्रैव वक्ते | 

तत८५६पे ते ्मारम्य मन्तराष्यायादीन् त्रयात् । यथा. ^“ भूय! 
स्व ॐ तरतवितु"रति । “ॐष्षे ता ॐटष्णाऽि" | 
इष्यादिकाः । एवं सर्वं अध्याया; । एवमेव ब्रह्मण।ध्यायाः । तत उप. 

निषत्कद्पादि यथाशक्ति पठेत् । तपः प्रणवम्-“@" | मूमि- 

इपर्नम् । ततो जरप्पशेनम् । ततो देवान् ऋषीन् गन् नमश्छृत्य 
शपविरेत् ॥ 

1 क क ४. 9.1 ऋ 

( एकादशा कण्डिका ) 

वातेऽघ्रावास्थाधारुसवोनष्यापः श्रद्धाकने चो 
ल्कावस्फूजम्मिचलनारन्युत्पात ऽऋतुसखन्धिषु चका 
लसुत्खष्टेस्वभ्रदशने स्वरूपे च चिरात्रं चसन्ध्पं 
घा सुक्त्वाऽऽद्रपाणरूदकं नक्चापाथुषन्धिवेटयोरन्तः- 

शवे प्मामेऽन्तर्दिवाकीस्ये धावतोऽभिशस्तपातितदर्शना- 
ऋअयार्युदयषु च तल्कटन्दहारबादन्रच्न्द् आस्ेस्वमे 

ग्रामान्ते इमश्चाने दवगदमादटूकश्ुगालसाभशाब्देषु शि. 
छाचासर्त च तत्क युरा प्रतञ्पभ्यबयद्दारान्र चा. 

परमेव्छतानुनष्तरिणि सब्रह्मचारिणि च चिराच्रमेकर।* 
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ध्रमसत्रह्म चारिण्यधबषष्ठान्मासानपीत्योच्छजयुरषसष- 
भन्वाथेमाश्डब जपन्त्युणा कवी युवायोनो धमः षरा 
पतत् । परसख्वस्य धानणा विसख्याने ¶वस्जामर् 
डात च्रराः सह्।ष्थ वप्रातषटेरच् ॥ ११॥ 

वातेऽप्रावास्यायाश्सव्वानध्यायः", इति सूत्रम् । वति 
धाय प्रचण्डे सति वातस्य सवेदा विद्यमानलादतिश्चयितोऽ आद्य; | 

सवेराब्दाचाङ्गानाभपि न च्छन्दसामेव । यद्यदुपाष्यायसकाशाद् शृते 
चिष्ष्पाघयपि तत्सवं ग्रहणेन गृह्यते । दिदिपनामपि स्वनध्यायप्रधिद्धिरस्ति । 
भनधघ्यायश्च प्रकृतत्वात् गुरुखायर्छिकष्यते तत्रैव भवति । न गुणनेऽ- 
पीति । भपरे तु सवेविषयतामिच्छन्ति | शश्रादध।शने चोरकावस्फू- 
लमू मिचरनाग्नयुस्पात ऋतुसन्धिषु चाकाङ'मेति सूत्रम् । आज 
सिका एते अनघ्याय।; । भाक्राङं यदसिमिन्क।ङे उरफ़।देरापतनं भपरदिने 
तावत् कालपर्वन्तम् । श्राद्धाशने भद्धात्मोजने । श्रद्धान्ना्जाणें इत्य. 
परे । उदका उ्वालाकृतिः पतति तारका । भवस्पूजं विदयोतमाना विद्युत् । 
मूमिचठनं भूमिकम्पः । अभिग्रामदाहिः । एषामु्ात उत्पतनम् , 
तस्मिन् । ऋतुषन्धिश्ब्देन एकस्य ऋतोरन्तः अपरस्य यावदुपरवृत्तिः सं 
काठ उच्यते । तत्र चकाल्किता नोपपधते । ततश्च पृवैस्यर्ताद्न्स्य। 
रातरिदत्तरस्यायमहस्तावाननध्यायः । ““उत्छष्ेष्वभ्रदशंने स्वरूपे च 
त्रिरात्रे त्रिसन्ध्यं वा) इति पत्रम् ) शसु च्छन्दःसु वेदानायुत्समें 
कृते । शभ्रददीनमत्रातिशुयित्ते गृहते, सवेकारममप्य विधयणनल्वाव् । 
विद्युदभ्रवायुब्ृष्टिगर्जितानां बुगपल्यदृत्तिः सञस्वहूपमू । तत्रापि त्रिरा- 
तरमनध्याय! । त्रिसम्ध्ये वेति विकक्पः । भम्नदशेने रिरात्र सवेश्वरूपे 

त्रि्न्ध्यमिति व्यवस्थितविकदप इत्यन्ये । ““मुकत्वाद्रपणिरुद क नि. 
धायार्सन्धिवेकयोरन्तः शते प्रपिऽन्तदहिवाकोत्य'' इति सूत्रम् । 
सुक्रवा यावदाद्रेपणिस्तावन्ञारषीयीत । तथा उदके यावतिष्ठति तावत् । 
निश्षाय। स्पृश्यन्वराज्ञकाशड्देनाद्धरात्रम् च्यत इति ककः । 

महानिश्चा च विद्धेथा पमभ्यस्यं प्रहरदयम् ॥ 
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इति स्मरणात् । 

रात्रेः पृषत्ता याम। बेदाभ्यासंन ता नयत् ॥ 

इति वनेनेन रत्र: पृरवेचतुथयामयावदाम्पासविधन्। द्वितायत- 

शोययोः परिशिषादनध्याय इति हरिहरः । सन्विवेख्याः अहरा 

त्रयोः सन्ध्याक्लल्योः भन्तःरवे ममे ्राममध्ये यावच्छव मृतशरीरं 

मत्रति तावल्नाधीयीत । भन्तादिवाकीर्ये दिवा अहि कीत्य पठनीयं यद्- 

परवत्ता तदिवाकीत्व तस्मिरिरिषये ग्रामे अनध्यायः। तदुप्राममध्ये न् पढ. 

नीयम् । सूत्रयोजनायां मामपदं काकाक्षिगेरकन्यायेनाभयत्र योजनीयम् | 

ग्रामिऽम्तरहिवाकी इति । अन्ये तु अन्तः सन्निहितो दिवाक्रीरति्- 

ण्डा यत्र सोऽन्तर्दिवाकीप्य। देशस्तत्रानध्यायः। “घावताऽभिन्चस्त 

पतितदशेनाश्चय।भ्युदयषु च तर्कम्” इति सूत्रम् । वावत 

दास्तपातितयादशेनम् । अ।श्वयमटु ०मन्द्रजाखाद् । अभ्युदयः पुत्रजन्म 

विवाहादि ! एषु धावनादिनिमित्तेषु तकां यावक्निमित्त तावकाल- 

मनष्यायः । “नीह रे व।दि्रश्चञद आत्तेस्वने ग्रामान्ते परान ख- 

गमेलकदगाङक्षापशन्दे शिष्टाचरिते च इति सूत्रम् । नहर 

धूमरिकायाम् , वादित्राणां मृदङ्ग दीना ब्द, भतेत्य दुःखतध्य स्वने 

शब्दे, अामस्यान्ते सीम्नि, इमशाने सृतकदाहमूम।) खवा च गदमश्च 

उदक्च शगालश्च साम च सवगदभोदधफशगारुपामानि तेषां श 

मागे, शिष्टाचीरिते च शिष्टस्य श्रोत्रियध्याचरिते भागमने) चकारत्तं काट 

यावन्निमित्तमनध्यायः । (गुरो प्रेतेऽपोऽभ्यवेयादशारात्रं॑चोषरमेत्" 
इति सूत्रम् । गुरो आचार्य प्रत मत, प् उदके भस्यर्वयत् प्रावरुर्स्नान- 

पथकमुदकदानायं । दशरात्रं दञचाहानि स्वाध्यायादुपरमत् । ““ततानून- 

-न्तरिणे सब्रह्मचादरग च त्ररात्न''मेति सूत्रम् । तानूनप्त्र व 

(८परवं॑व्रतप्रदाने गहस्यापतय इति द्विध स्यारयाः सुषेण 

तानूनप्तरमेदक्षिणस्यां बेदिश्राणा निधाय वपृशन्तयृलिजा यजं 

पानथानाधूष्"मिति ज्योतिष्टोमे विदित९ । सह तानूनप्त्र साज्यं येन 

पष्ट स सतानृनप्वरी उस्मिन्सताननप्िणि भरते । समाने तुर श्क्षणि 
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वेदे चरतीति सन्रक्षचारी , तस्िन्धव्रह्मचणिणि सदाध्याभिनि 
चर्य च परते चिरात्रं स्वाध्यायदुपरमेत् । ““एकराजमपत्रह्म- 
चारिणि" । न स ब्रह्मचारी भसत्रहचारी तस्िन्नचा्ये परते 
एकरात्रमनध्यायः । अथ स्मृत्यन्तरोक्त। अनष्यायाः | तत्र स्प्रत्यथतरि 
“अधेषष्ठन्मासानधीतपेल्छनेयु;” । भैः षष्ठो मातो येषां ते सर्धं 
ष्ठा मासास्तानधवष्ठानमासानषत्यि पडिखा उत्सूनेयुः पूरवसुपाङ्तानि 
छन्दांनि । उरंपगैश्छन्दसामेव । अङ्गानि पुनरषीयीत । “अ्षपप्नपा- 
न्वा" । अधीप्येप्सृजेयुरिति शेषः । भष; सप्तमो मासो येषु ते भर॑ 
सप्तमाः। “अथमागृचं जन्ध्युमा फवी युवा यो नो धमेः परापतत् । 
परिसख्यस्य धरप्भ॑णो विसख्यानि विसखजामह इति"? । उरसा नन्तरं 
ञाचार्येण सह शिष्या “उभा कवी"? इति इमामूचं जपन्त उच्चारयन्ति । 
मन््रायंः- हे अशिनो | युवां उमा उभौ यतः कवी करान्तदर्शनो युवा 
युवानो युष्मस्सपादितो धर्मो नोऽस्माकं परिसख्य्य सुमित्रभावस्य 
परापतत् रक्षणाथमागतः । तेन धर्मेण विसरख्यानि विद्धिषादीनि विषम 
ध्याय[दौनि वा विघुजामहे स्यजाम) रिमूतस्य सरूयस्य षर्मिणः उपक 

रादिध्मेवतः परस्परमनुकूरुष्य इत्यथः । ̂ त्रिरात्रपदोष्य विप्रतिष्टेरसन' 

इति सूत्रम् । भत्र त्रिरात्रं सह एकसिन्एहे भाचायतहिता; शिष्या निवापं 
कृत्वा विप्रतिष्ेसन् । विविधं प्रवासं कुयुः; । त्रिरात्रं सहवाप्तनियमः । 
4 _ (^ 

विप्रतिष्ठाञत्र षिद्यत एव 

इति श्रीप्रथपश्चखीयसपष्णविराचेते पारस्करण्हयपू तर षिरणे 
` ® भदै, = 

सस्कारगणपतं दवर्तयकाण्ड एकादशी कण्डिका । ` 
वा) न क 

| ( द्रादच्ी कण्डिका) 

पौषस्य रोहिण्या मध्यमायां षाऽष्टकायामध्यायाः 

नत्छजरन्नुदकान्तं गत्वाऽद्धिदैर्वादछन्दा४सि वेदा- 

नुषीन्पुराणाचार्यान् गर्धवोनितर(चायान्संबत्सरं च 
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सावयवं पित्तनाचापान्त्वां श्च तपयेथुः सावित्रा चतुर- 
नुद्रत्य विरताः स्म इति प्रयु; क्षपणं प्रवचन, च 
पवेवत् ॥ १९ ॥ 

अथोत्सगेउ्यते । 
८“षौषस्य रोहिण्यां मध्यमायां वाष्टकायामध्यायारुष्छजेरन्" 

इति चत्रम् । पौषमासस्य रोहिणीनकषतरे मध्यमायामष्टकाय। पौषञुक्रपो- 
माया उवै मषम्यां व। अध्यायान् वदान् उषृजेरन्नाधीयीरन् उतर 
कुयोत् । इउतपगेशब्देन श्रावणशुङ्घपोणिमास्यां उपाकर्मविधिना स्वी. 
तस्य वेदस्य दागः । तथा चोक्तं अनन्तमह्ीये ~ . 

भावे पौणमास्पादौ ब्रह्मणः स्वीषृतस्य तु । 
त्याग उरपगशभ्देन कोविदेरमिभीयते ॥ 

अध्ययनस्यत्यगः नतु वेदस्य | 

पौषपाते तु या रोहिणी जायते तस्य इृष्णेऽथ वा यष्टमी तत्र च। 
कायमुरषगे कप द्विनैश्छन्दसां छात्रवगेगम साकं बहिर्जीवने ॥ 
तथा च यज्ञवसखयः- 

पोषमासस्य रोदिण्यामष्टकायापथापि बा । 
जरन्ते छन्दसां कुयादुत्सगं विधिवद्वहिः ॥ इति । 

यदा श्रावण्यामुपाकमांनु्ठितं भवेत्दोत्सगेः पोषश्युकपरतिपदि 
कायै; । यद प्रोष्यां तदा माघडुक्हपरतिपदि । बभाण च मनुः- 

पुष्ये तु च्छन्दसां ु्याद्बदिररपजनं द्विनः । 
माघशुकडस्य वा प्रति परवाह प्रथमेऽदति ॥ शति । 

(“वाघ्ठन्विपोऽद्पञ्चपानि"त्यपि पठन् । तथा च हारीतः 
'(अधपञभानवत्योद्ुपुत्छ नता! 'ति । सथं वोपाकमप्रकरणे 

यस्य डउपाकमंकालो यो विहितः तेन तसिनेव कारे उत्सर्गोऽप्यनुषटेयः । 
तथा च खादिरगषच प्राक्तम् - 

पुष्ये तूरषजंनं इषौदुपाकमदिनेऽथत्रा ॥ इति । 
तसिन्पक्े भारन्धोपाकमोत्सिजनो नरः पवेमुरसजेनं इतरा तदेन. 
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मोस्सगकार्त्वन ्षमता । अपादि च बोघायनेन-- 

“श्रावण्यां पाणमास्यामाषाल्यां बोपाकृत्य तेष्यमूाष्यां चोत्छ 
ज'7दिति । एतततोत्तरीयविषयम।माति । सामवेदिनस्तु सिंहस्थ सूर्ये सति 
पुष्यनक्षत्रे कुयुः । वथा च गगेर्षिः- 

सिंहे रष। तु पुष्यक्षं पूर्वाह् विचरढहिः। 
छन्दोगा मिताः इयुरुत्सगं सवेछन्दसाम् ॥ इति । 

यदा भाद्रपदे मासि हस्तनक्षत्रासागेव पुष्यो भवेत्तदा ते श्रावणेऽ 
प्युत्समे विदध्युः । तथा च परिशेष्टे- ` 

परापे प्रोष्ठपदे हस्तास्पुष्यः पूर्वा भवेधदा । 
तदा च भ्र्रणे कुयादूस्सग छन्दां दिजः ॥ इति । 

अथोत्सर्मे इयमितिकतेव्यता । उक्तयोगदिने गुरुः शिष्यः सहा- 
भ्यज्ञनादिकं स्वा ऽहतवज्राणि परिधायोपविदय द्विराचम्य तिथिं स्मरा 
५असिमिन् पुण्याहे अध्यायोसषगं दईं करिष्ये । तदङ्गत्वेन विहितं ग- 
णपतिपूननपुण्याहवाचनमातृका पूजननान्दीश्राद्धं करिष्येति स- 
इरपं कृतवा पूैवत्सवं सम्पा, तथा च रेणुः-- 

तिथ्यादिफदिपितं कालं स्मृता शिष्येगुंरुः सह । 
वेदस्य गुरुमध्यायोरपग करिष्य इत्यञ् ॥ 
जपन्ति ते सहाचार्येणापरं पन््रमुभा कवी । 
हवःप्रभृति सर्वेषां तरैरातें स्यात्सद।सनू ॥ 
नियमा प्रथम।ऽन्द् स्पाद्रपतिष्रचुषादतः॥ 

^“उद् कान्तं गत्वे""ति सूत्रम् । नय।दय॒दकसमीपं गली विपिवत्तञाखा 

उत्सगं कुयात् । उदकान्तगमनेन च स्नानं रक्ष्यते । तच्च स्वगृद्याक्तम् । 
गन्धाक्षतपुष्पताम्बूलदरमदर्वागोमयस्ाततिकापामागादीनि स्नानां यज्ञोपवीत. 
धूपनेवेधादिकं ऋषिपूजनायं गृही्वा भ्रामादुत्तरतो नयदिसमीपे गत्वा तीर 
परक्ष्याह्य तत्र तानि संघ्थापयेत् । उक्तं च कारिकायम्- 

गृदक्षतङकुशान्दृषोपापा्गो गोमयं तिकन् । 
सू० सखं° ११३ 
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यङ्गापवीतं गन्धादीनादायोदकमाव्रजेत् ॥ 
तिथ्यादिकदिपतं काठ स्मरता शिष्येगुरुः सह । 
0कान्तमुदकं गत्वा तटं प्रक्षारय पाणिना ॥ 
तत्र सेस्थापयेर्वें यथादेशं पृथङ् पृथक् । 

कृतवात्र विधिवस्स्नानं नित्यकपेविर्धि. तथा ॥ 

विधानपारेजति ृष्णाजिनिः- 

उपाकमणि चोत्सगे यथाकाङं सपेस्य च । 

ऋषीन्दभमयान् एत्वा पूजयेत्तपयेत्ततः ॥ 
व्या @ $ ५. 0 ष 0 च € खः-- विष्टरं सप्तभिदेभद्रादशाङ्लरेध्येकम् । . 

चतुरङ्रमग्र स्याद्रन्थिरेकाङ्गुटस्तथा ॥ 
प्रदक्षिणश्रपं छता ऋषीनाबाह्य ¶जयत् ॥ 

सभ्भ्रदायकारिकायाम् - स्नातव्यं विधिवत्तत्र स्थापयेटश्यरुन्धतीन् । 
पवरांश्च ततो धीपान्कुयातेषां प्रतिष्ठितिम् ॥ 

भथ ऋषिमाह । गृ्यकारिकायाम्- 

कश्यपोऽथ भरद्राज अङ्गिरा गोतमो भनिः। 
वत्सः पराक्षरश्चेति माण्डव्यः सप्तपस्तथा ॥ 
प्रतिष्ठाप्य मनोजूतिरिपं मन्त्रं समुस्चरन्। 
मन्त्राभ्यां सप ऋषय इदं विष्णुविंचक्रमे ॥ 

-अचेयदरिष्णुरूपोस्तानान्धाचेः सोपवीतकरः। 
सभ्व्रदायकारिकायामपि- 

इमामेषेति यषा नाप्रान्येषा विनिर्दिशेत् । 
अद्धिस्तान् स्नापयेद्धिपरः सप्र ऋषय इत्युचा ॥ 
अरध्यैस्तेभ्यः प्रदातव्यः पूजनं चन्दनाेभेः । 

` नेवेये विविधः पृञ्या पेदस्य हितमिच्छता ॥ 
ऋषाणां प्रीतये दद्य।दुपवीतान्यनेकशः । 
प्रणम्य च युनीन्मक्त्या पश्चात्तपणमारमत् ॥ 
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अत्र यज्ञोपवीतदानमपसव्येन । तथा च स्मृतिरते - 

यासम् कहपन्यश्च स्थापन च पृथक् पृथक् । 

प्रतिष्ठावाहन चेव कारज्ञाने भवेत्ततः ॥ 
पूजापवातिना दान प्राचेानावे।तिपूरेकम् ॥ इति । 

ततस्तपण"'अद्धदव।(इछन्दा<पि वद् नृष्न्पुराशचायन् ग 

न्धवानितराच।यान्प्वरसरं च सावयवं पितृन्स्वांश तपयेयु"रति सू 
त्रम् । अद्धिजस्दवादस्तपययुराचयत्हिताः शिष्याः | इदं तपणमुरप्म- 
पणम् । तत्तु तिरमिश्ितजलेः कायम् । तथा च गृद्यकारिकायप- 

उदकान्ते समाषीनाः इवुरुत्वगंतपणम् । 
अद्धिश्तु विरमिश्रामि्दवा्दानां समाहिताः ॥ 
उभाभ्यामापे पाणमभ्याममरोदितदिङ्पुखाः । 
उच्वैस्तपणमत्यन्तं स्फुटमाह त्रिविक्रभः ॥ 

तथा सम्प्रदायमाष्यकारिकायम्- 
देवांश्छन्दां पि वेदाथ ऋषयश्च सनातनाः । 
ततः पुराणानाचायांनान्धव। श्च तथेतरान् ॥ 
अ्ारात्राद्धमासांश्च माप्ता ऋतव एव च। 
संवर्सराऽवयवेः स्वं स्वान्पतस्तपयंदथ ॥ 
आचायतपणगः सापेपयपुरथ पञ्चमिः। 
मन्त्राभ्यां च मूधाते माच्छन्दल्ित एव च ॥ 
एवं षोडशामिमेन्तेः सपु ऋषय एकया । 
न॒भोऽस्तु सपमन्त्रेण् नवनार्गास्तु तपयत् ॥ 

भूरसीति शुबं तद्रत्सभरुद्रायति सागरान् । 

पञ्च नद्यः प्रपर्वेति नधगास्तपयंत्ततः 

वरीहयेण तथा सस्यानहमा चति च धातवः। 
या ओषध्योषर्घस्तद्रनक्षत्राणि च तहचा ॥ 

वातायेति तथा मेषान् गणानान्त्वा गणास्तथा । 

भराणायेति च परभ्त्रेण भगवती; प्रतपयेत् 
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च, छ क 

भद्र कृणाति करणान्यागान् प्रागेति मन्तः । 

त्रातारात तथा दिक्पान् ककपाखान् प्रजापते ॥ 

अग्नेः पक्षेति पक्षास्तु दिश्चः प्राच्या अवेष्तः। 
होता यक्षद्रनस्पति द्ैऽन्तहिं षिदेषो माधवः ॥ 

 . . एतद्रष्णाः क्रन्तामेत गङ्गां च यमुनां तथा| 
चतु मस्तपणद्रशारेमविवेत्यनन च ॥ 

तृप्यन्िस्येवात्र प्रयागः | 

` प्रयोग ईटशस्तज्जेदवास्तप्यन्त्विती रितः ॥ 
इति वचनात् । यथा--“"देवास्तुप्यन्तु । छन्दासि वृप्यन्तुःः | 

एवं सवेत्र ज्ञेयम् । भत्रापि नामगात्राच्चारपृवंकं स्वानिरतेश्च तपयेयुः । 
तद्यथा प्राचीनावीती तजनीमूरेन पितृतीर्थेन पितृतपेणम् । भत्र मृतपितु- 
केजी वत्पितृकेरपि तपण कायम् । तत्र जीवपितृकैः पितुः पितिणाम् । 
मतापतृकस्य प्राततद्धम् । आचायपितृणामप्युभयः कायम् । तथा च गृह्य. 

कारिकायाम्- 
तिकपिभाभिरद्धिस्तास्ते जीवतिपतररा अपि। 
आचायेपितरस्तृप्य्वं स्वरेति प्रयोगतः ॥ 
पितुः पितर् इत्येवं स्याज्नीवसिपवृको यदि ॥ इति । 

“अमुकसगात्राः अस्मसिपतरः असुकशमोणस्तृप्यध्वम्” । 
एव पितामहप्रापतामहयः । तथा--(अमुकसगोत्राः अस्पदाचायं- 

स्य [पतरः असुकशमाणस्वृप्यध्वं स्वध | एवमाचायेष्य पताम. 

हप्रपितामहयोः ।, एवं यथाविभि तपणं कत्वा ततो यज्ञोपदीतिनो भूत्वा 
जाचम्य स्व ऋषिसम्युखाः सन्तः “मथ वर्वा"इत्यादीनां चतु 
वंशानामुचारणं कुः । “'वंशोक्ता ऋषयस्तृप्यन्तु” । हवये प्रतिवशं 
वंशोक्तानासृषीर्णां तपणमिति रेणुः । , “अयं पुर" इति पश्च मन्त्रान् 
पटित्वा ^मन्मोक्ताऽ्षयस्तृप्यन्तु । मृद्धं व्व" इति दवौ मन्त्रौ 
पटित्वा ““मन्ताक्तानि च्छन्दांसि वृषप्यन्तु । माच्छन्द्' इति मन्त्र 
पठित्वा (“मन्त्रोक्ता देवासपृप्यन्तु । अधिदेवता?” मन्न “देवा. 
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स्वृप्यन्तु । एषश्छन्द'' इति मन्त्र समुच्चयं “पन्तरलिङ्कोक्तानि 
च्छन्दांसि तृप्यन्तु । रदधिना सत्याय” इति चतुर्दश कण्डिकाः परिता 
(भन्त्रहिङ्गाक्ता देवास्तृप्यन्तु । सक्च ऋषयः इति" मन्त्र पठिखा 

५“पन्त्रलिङ्गाक्ता ऋषयस्तृप्यन्तु । एकया ऽस्तु इत्यनेन मन्तरेणापि 
““न््रडिङ्खोक्त। देवतास्प्यन्तु"" सम्प्रदायकारकि(वचनात् । “नो. 
ऽस्तु सपभ्य इति “नवनागास्वृप्यन्तु । भूरसीति “पृसतृष्य- 
तु । समुद्राय शिश्चुमारान'' इति “सागरास्तृप्यन्तु । पश्च नद्य'इति 
““नधस्तृप्यन्तु । भर पवेतस्ये",ति “पवेतास्तप्यन्तु । व्रीहयश्च म? 
इति ““घस्यास्वृप्यम्तु । अहमा च मः इति “धातवस्तृप्यन्तु । या भो. 

पथी९ति “अओषघयस्तृप्यन्तु । नक्षत्रेभ्य! स्वाहेति “नक्षत्रा 
णि व्यन्त । वाताय स्वहिःति “मेधास्तृष्यन्तु । गणानान्ते"ति 
“गणास्तृप्यन्तु । प्राण।य स्वाहे"ति “(मगवत्यस्तृप्यन्तु । मद्रहू्णे- 
भिरति करणानि वृष्यन्तु । योगे षाग"? इति “योग स्वृप्वन्तु । 
प्रातारमिन्द्र"मिति ““दिक्पारुस्तृप्यन्तु । प्रजापते न सेति “छो- 
कपाठास्तप्यन्तु । अमेः पक्षति'"रेति “वक्तस्वृप्यन्तु । अवेष्टा द् 
्द्ुका" इति "'दिशस्तृप्यन्तु। होता यक्षद्रनस्पातेमामि ही"ति “व. 

नस्पतयस्तृप्यन्तु । (९)अन्तदिं देषो मा इति।शङ्गा वृप्यन्तु । 
एददिष्णोः क्रान्त "मिति (व्यघ्रुना तृप्यतु" । 

इति तर्षणं सम्परदायमाष्यकार्कि नुसारेण बोध्यम् । एवं यथाविवि 

तर्पणं कृत्वा सवै ऋषिसुम्पूखाः सन्तो वंशेद्धरणं इयुः । .तचथा- 
“अथ व्राः समानमासाज्जीजीति कण्डिकां पटेस्वा “अधरिरदस्यो- 
क्ता ऋषयस्तृप्यन्तु । अथ वरशस्तदिद''भिति कण्डिकत्रयं परित्वा 
'“उपनिषद्रोक्ता ऋषयस्वृप्यन्तु । अथ वशस्तदिदं वय्ोष- 
णास्यागदिति कण्डिकात्रयं पटिषा उपनिषद्रशाक्ता ऋषयस्तृप्यन्तु। 

अथ वश््स्तदिदं बयं भारदाज। पृत्रादिति ““उपनिषद्रशोक्ता 
ऋषयसप्यन्तु । शमावेवे"ति “ब्रह्मणाक्ता ऋषयस्ृप्यन्वु" । 

( १) कारवशाखीयोऽयं मन्त्राजप्रमश्च । 



- 
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तषावेत्रे। चतुरनुदुव्य विरताः स्म इति ब्रयुरिति सूत्रम् । तपण 

स्यान्ते भचायसहिताः स्व शिष्याः सावित्र ‹“तत्छवितु"" रेति चतु 

कृस्वा चतुवारं "भनुद्ु्य पटित्वा “विरताः स्म” इति मन्त्रं सक्त् प्रत्र 
यु; । गृ्यकार्काया च- 

सावित्री ते चतुः वरयुष्यहृतिवर्जिताम् 
विरताः स्म सकृर्वेति ततः प्रत्यङ्पुखादिकम् ॥ 

ठतः प्रस्यङ्मुखेभ्य उपविष्टेभ्यः प्रङ्युख भाचायेः प्रथमतः ॐ 
कारमुस्वा त्रिश्च त्रिवारं सावितरीमुक्वा “षे त्वा?दिसंहिताध्याया- 
दान् “व्रतमुपष्यन्। सवे कपाङन्येवान्यतर उषद्धातीःव्येवमादीन् 
ब्राह्मणस्याध्याय। दीन् प्रपाठकादीन् रातस्थानानि तथाध्यायान्तिमकण्डि. 
कामन्तिफ(कषेकां “अग्निम पुरोदिते । इषे त्वा । अग्न आ याहि। 
शन्नो देवी । सह नोऽस्त्विति मन्त्रं परित्वा शद्धं कुयुः। तथा च 
सम्प्रदायमष्य- 

सावित्रीं त्रिः समुच्चये अध्याया प्रपाटकृन् । 
लतस्थानान्यनुस्मस्य कण्डिकाश्च तथान्तिपाः ॥ 
अन्तिमाः फक्किका ब्रूयाद्ग्निभीरे पुरोहितम् । 
इषे सेस्यग्न आ याहि शक्भोदेवीराभिष्टये ॥ 
सह नोऽस्सिति मन्त्र च पथाहूमा कवीति च। 
सह नश्चोभां पठि श्राद्धमाषं चरेदुबुधः ॥ 

आदौ संहिताध्यायन् । “ष तखा ॥१॥ हृष्णोऽति ॥२॥ 
समिधाग्निम्” ॥३॥ इत्या्िकिन् चत्वारिशत्संख्याकान् । तते 

ब्राह्मणाध्यायान् ^व्रतसुपष्यन् ॥१॥ स वें कपाङान्येवान्यतर उप 
दधाति"! ॥ २ ॥ इस्यादिकान् चत १० ०सद्ह्याकान् । ततः प्रपाठ- 
कान् । चतपथत्राक्षणे परपाठकसं्ञकाः कण्डिकादिफक्षिकाः । 

धत्रतुपेष्यन् ॥१॥ तद्देव पिनष्टि ॥२॥ अथाल्यकिप्राभ्यां 
पवि्राभ्यामित्यादिकान् । ततः रतस्थानानि संहितायाम् । प्रथमतः 

“देतव ॥१॥' तदारभ्य गणनया श्चततमा ““परिते,॥२॥ खा पठनी 



द्वितीयकाण्डे दादशी कण्डिका। ९.०१ 

या | ततः दततमा ^“अग्ने न” ॥३॥ स। पठनीया | एवमनेनैव 
क्रमेण शतस्थानानि भवन्ति" । ाहमणशतानि । ^्रतद्ुपैष्यन् । 
॥१॥ तद्यदेवं पिनष ॥२॥ एवमन्यान्यपि । , तव॒ भन्तिमां 
कण्डिकां ब्रुयात् | शतपथत्रदमणे काण्डसमापौ कण्डिका सन्तमा 
काण्डिका । तथेव करण्डसमो या ण्डका तस्या सन्तमा फकिकका 
तामपि ब्रुयात् । चतुणां वेदानां तन्त्रगेस्सगे तु ““ऋषिष्रखानि 
बहचां पाणि छन्दोगानापछमुक्तान्यायर्वैणानां भरत्या” इति 
सुत्रम् । कारिकाकारस्तु उद्रषिमुखादेज्ञानामवे तत्तदवेदस्यायेकेकक्टगादि 
ब्रुयादिरयाह । “अग्निमरीर'? सम्पणकषण्डका । ^¶वे तवा” सम्पूर्णक- 
ण्डका । “अग्न आ याहि" सम्पृणकण्डिका । 'श्चन्नो देवी" सम्पू 
णेकण्डिका । वासुदेवस्तु भनत्रावसरे चतुणां वंशानां प्रत्रवणम् । हटि. 
रमते तु ऋुषिपूजनानन्तरं तत उत्सगतपणम् । ततो विसजेनं कुवः । 
(“उ चिप्र ब्रह्मणस्पते °” । 

ऋषीणां प्कवनं तदद् चभ्येयुहां स्ततः ॥ 
“ज्षपणं प्रवचनं च पूवत” इति सूत्रम् | ततः क्षपणं अन 

ध्ययनं छोमनखानामनिङ्ृन्तनच्च । प्रवचनं , चाध्यायादीनां पठनम् । 

पूववत् उपाकमेकारवत् । ततस्तैः शिष्येनियमेन त्रिरा्मविरोषेन गुर- 
गृहे स्थातग्यम् । पश्ाचये्टं गन्तव्यम् ! ततस्तककमेदिनमारभ्य तरछ- 
दाति डुक्रपक्षे पठनीयानि । वेदाङ्गानि त॒ कृष्णपक्ष । तथा गृहच - 

अत ऊध्वैनतु छन्दा शुक तु नियतः पत् |, 

वेदाङ्गानि तु सवौ ष्णपकषेषु सम्पठेत् ॥ 
शुङ्कपक्षेऽप्यनष्यायादिनेषु कश्यसत्राणि वेदाङ्गानि च पठत् । 

उक्तं च भनन्तपाटककारिकायाम्- 
| शुङ्कपकषेऽप्यनध्याये सवोनध्यायमन्तरा । 

वहिष्वचनात्कलपषजाण्यङ्गानि सम्पठेत् ॥ 
यदोपाकर्मकाल एवोत्समैः केनचित्कारणेनानुष्ठेयः स्यात्तदोत्सगे- 

पूवेकमुपाकमणोऽनुष्ठानम् | तत्र सङ्क्षो यथा ५८ ञकार सङ्कीस्े 
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अध्धायोत्सर्गोपाकमाहं तन्त्रेण करिष्ये” तदङ्गस्नानमपि ऋषिपूज- 
नाद्यपि तन्त्रेणानुष्टेयम् | प्रतिवषेमतत्कम्हय भदन वा तन्त्रेण विद्य 

कमिरनुष्ठेयमेव | 

्रस्यभ्दं यदुाकमे सोतसगं विधिवद्धिनेः । 
क्रियते च्छन्दसां तेन पुनराप्यायन मवेत् ॥ 
अयातयामश्छन्दोभियंत्कमं क्रियते नरैः 
करीडमानेरपि सदा तत्तेषां सिद्धिकारकम् ॥ 

इति श्रीप्रथपक्षाखीयरापृष्णापेरचिते पारस्कर गृ्धरूजविषरणे 
संस्कारगणपतो द्िपीयकाण्डे द्रादस्ी कण्डिका । 

"क्ट ञ्दःः 

अथास्य स्पष्टपयोगः । उक्तयोगदिने गुरुः शिष्यैः भन्यैश्च 
ब्राह्मणे: सह॒ भक्षतातिरदर्भदृवापामागगोमयम् त्तिकागन्धपुष्पधूपदी पनैवे.- 

च।च्छादनयज्ञापर्वातफरुताम्बूलदाक्षेणपश्चागृतपच्चणव्यानि गृहीता गृहा. 

दुदग्दिशं प्राग्दिशं वा रम्यं जलाशयं गच्छत् । तीरं प्रक्षाल्य तत्र मृति. 

कादिकं संस्थाप्य शुचो देशे रिष्येरन्येत्राहमणेश्च परित उपविर्य, वा- 
मस्ते कुशोपएम्रहः । दक्षिणहस्ते परवित्रधारणम् । गायभ्या चिसैकदेशव- 
म्धनम्। ततो यचापवातप्रक्षारनम् । भाचमनम् । ̂ 'वि्वेश्षं माधव॑०। 

ताक्ष्णद्रष्० । सुमुखश्च^त्याद् पठता पराणायामत्रय कालज्ञानं च कृत 

('एवेगुणविशेषग विशिष्टायां पुण्यतिथौ अधीतानामध्येष्यमारा। 
नामध्यायानामस्थापनस्थानविच्छेद्क्रोषपापणद् तव्ुचारितवणा- 
नां पृवसवणांतां प्रमलोपविरम्बितदस्युच्चारितवणानां शिष्ट 
 वणेविषद्टनादिभिः प्रामादिकश्चुतीनां यञ्जातं यातयामं तत्प 
रिदाराथ अक्षरदीनं खरहौनं खद्हीनं मात्राह्यनपनुस्वारपदस्छेद- 
ण्डिकन्यञ्जनविकरिषलरभाक्तेद्विमाबहस्वदीषेष्डतदिष्करणपि- 

ण्डव्द्षमरर सङण्ठ्यतादटवृदन्यदन्त्याएययमातुनाप्तिकाननुना- 

सिकरेफाजहामू रयाद् त्तातुदात्तस्वारतपचितजातिवगगोतपरयत्रष- 



दिवीयक्राण्डे द्वादशी कण्डिका । ९.७५ 

चर्चरणयुश्खवुरुचुतराद्ुक्षपामक्षपाष्पान्तानुस्वाररजनपधु 

याक्षरध्यक्तिहीन यस्करृत शुङ् यजुबदान्तगत(काण)(रै)क्षक्खाध्ययन 

तज्ननितपातकानिरासाथं स्टेच्छादिश्चवगदोषपरिहाश्थं सर्वेषां 
छन्द सामाप्यायना्थं बौयेत्वा्थं च नवोपनीतानां वेदग्रहणाधिकारा- 
येमितरेषषठुःखष्टानां वेदानां पुनग्रेहणाथं च याबदधीतमन््रराभि- 
स्तेन ततदेषतापासनया ययावरफलप्राप्त्यथं यजुदोत्स्गोपाकर- 
णमहं करिष्ये” । ततः स्व “उमा कवी पुवायोनो घषेः पर 
पतेत् । परिपख्यस्य धप्रिंणो विस्ख्पानि विष्ठजामहे" । इति मन्तरं 
पटित्वा यथाञ्येष्ठमभिवादनं कुयु; । पुन, देशकाल स्प्रवा “अध्यायो 

त्सगेपाकमेनिधित्तं गणस्नानमदं करिष्ये" इति सहृदः । ६ 
त्वादि ॐ खम्ब्रह्मान्तेषु याः क्रिषास्तत्र विवस्वानृषि; सवांणि 
यजूश्पि सवागि सामानि सोणे चछन्द्ाति पजापतिर्दैबद्य 
र्नानादिस्ैकमसु विनियेगः” । मथ तीभेस्नानानु्ञ प्रायत् । 

“ङ नमो देवदेवाय चितिकण्डाय वेधषे | 
रुद्राय चापहस्ताय दण्डिने चक्रिणे नमः ॥ 
सरस्वती च गायत्री वेदपाता गरीया | 

सन्निधात्री भव त्वं च सवेपापप्रणाचिना॥ 

यटा सागरानिघाष ! दण्डहस्तासुरान्तक { । 

जगस्छष्टर्मगन्मित्र ! नमामि ख।सुरान्तक 1 ॥ 

तीष्मद॑ष्रं ! रहारूय { करपान्तदहनपप ! । ' 

भैरवाय नमस्तभ्यमनेज्ञा दातुपहपति ॥ , 
इम मन्त्रं समुच्चाये तीथस्नानं समाचरेत् । 

अन्यथा तत्फरस्याथ ती्ेशो हरति धुवम् ॥ 
उत्तिष्ठन्तु महाभूता ये भूता मूमिवापिनः। 

भूतानामविरोधेन स्नानकमे समारभे ॥ 
ऋ 

( १) अश्र माभ्यन्दिनीयादिभिः स्वस्वरालानामोच्चायम् । 

सू ख० १९७ 
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 अपपपन्तु ते मुता ये मृतास्तीर्थपाधकाः। 
ये मुता विघ्रकतांरस्ते नश्यन्तु शिवाङ्ञया ॥ 
पुष्फराच्ानि तीथांनि गङ्गायाः सरितस्तथा । 
आगच्छन्तु पवित्राणि स्नानकारे सदा पम ॥ 
धपामाधिपतिस्तं च तीर्थेषु वसतिस्तव । 
वरुणाय नपस्तुभ्यं स्नान।तुङ्गा प्रयच्छ मे ॥. 
अधिष्ठाय तीथानां तीयैषु विचरन्ति याः। 
देवतास्ताः प्रयच्छन्त स्नानाह्नां पम सवेदा ॥ 

. गङ्के { च य्रुने { चेवं गोदावरि ! षरस्वति ¦ । 
नमेदे ! सिन्धु ! कविरि ! जलेऽस्मिन् रुन्नि्धिं ड ॥ 

स्वगृद्योक्तस्नानसन्ध्य।तपणादिनित्यविर्षिं कुयात् । यथा--^उ- 
रर्ह्”ति मन्त्रेण तोयमाभिमन्तरयेत् । “ये ते शतमिति उदकं तरिरा 

वतैयेत् हस्तेन भ्रामयेत् ।“सुपित्रिया न आप ओषधयः सन्ति" ति 
जज्ञं गृदीत्वा ^दुभ्मित्रियाप्तस्मे सन्तु योऽस्मादरषि यश्च वयं 
दवि6्पः"” ^इति मन्त्रेण भञ्जरिप्थोदके स्वशत्रुं मनसा विचिन्स्य स्ववा- 
मभागे क्षिपेत् | त्रिधा कृताया मृदः तृतीयभागमादाय कटि बस्ति उछ 
जडये चरणो करौ मृदा त्रिकिल्ञिवारं प्रसेकं प्रक्षाख्येत् । आचम्य, 

नपस्ते सवेखोकानां प्रभवारि ! नमोऽस्तु ते ॥ इति । 
““उद्काय नमः”) इति तीर्थोदकं नमस्छुवुः । “दं विष्णुर. 

ति मन्त्रण मृत्तिकया म्तकागिपादान्तमनुक्प्य, न[भिमात्रे जरे प्रिय 
अ।पोऽअस्पाः निति द्ुयाभिमुखा निमनजेयुः । ““उदिद्।भ्यः० 
उरमजनं इयुः । पुनस्तृष्णी निमज्जनं च | आचमनम् । 

''अग्रपग्रश्चरन्तीनापाषधीनां रसं बने । 
ता्ामृषमपत्नीनां पवित्रे कायश्राषनम् । 
यस्मे रोगांश्च पोका पापंमे हर गोपय { ॥ 

... इति मन्त्रेण गोमयममिभन्तेयुः | “ब्रा नस्ताः" ० इति मन्त्रेण 
क सोदकेन गोमयेन सूयेद धनेन ज्रिवारमङ्गानिं विष्य क्षाल्पेयु; । ततोऽ- 
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मिषेकः । ““ईपम्मे १ तत्वा यामि २ तन्नः ३ खन्न ४ मापो 
माषर्धाः ५ उदुत्तम £ युश्वन्तु पमा ७-अवृथ निचुम्पुण <" 

इय्टभिमन्त्रेरञ्जलिना मस्तके जल् क्षिपत् । ततस्तु्ण। व्रिमञ्य इन्भञ्य 

आचम्य “काण्डारकाण्डात्० । या दतेन?० | आस्यां मन्त्रार्भ्या 

दुव॑मिमाजयेयुः । हतः (“अपाघपरप किखििष्० इत्यपामार्गेण मा. 
जनं त्रिः । ततो दर्भः पवयेत् । “ॐभूः पुनातु । ञभमुवः पुनातु । 
ॐस्वः पुनातु । ऊप्रहः पुनातु । ऊननः पुनातु । कैतपः पुना- 

तु । ॐ त्यं पुनातु । ॐतत्सवितुवेरेणयं ® ॐव पुनातु । ॐअ 
पो हिष्टठ०। योवः रिवत० । तस्मा अरई० | इदषापः० 
हविष्पतीरिमा०। देषोरापः० । कार्षिरसि० । अपो देषा० । 
दुपद।दिव० । शन्नो देधी° । अपाररसघ्ुद्रय० । अपो देवीरुप 
सज ० । पुनन्तु मा पितरः2। अग्र आयुश्पे०। पुनन्तु 
पा देवजनाः 1 पवित्रेण पुनीहि परा० । यत्ते पवित्र: 

पवमानः० । उमाभ्यां देव प्परितः० । वेदवदेवी पुनती ° । चिस. 
तिमी पुनाख० । वाक्पतिमां पुनाखच्छि० । देषो पा सव्रिता 
पुना । चित्पतिम्पा० | छभूः पुनातु । छथ्युव्ः पुनातु । 
छस्वः पुनातु । ऊहः पुनातु । उजनः पुनातु । उतः पुना- 
त॒ । ऊसत्यं पुनातु । ऊतत्हवितुवेरेण्य ० । ऊँप्व पुनातु 

तान् माञजेनकुशान् परित्यज्य पुनः “'ईपम्प । तत्वा यापि । सन्नः 

सन्न! । पापो पौषधीः । उदुत्तमम् । पुशवन्व॒ मा। अ्रृभृषनि 
चुभ्पूण)० इव्यष्टमिननेरज्ञ छिना मस्तके जरं क्षिपयुः । अथान्तजटे 
ऽघमर्षणम्। “द्रुपदादिवेति मन्त्र त्रिवारं पठेयुः; । जथ वा “आयङ्ग' 

रिति अ्यचम् | भथवा ^>! इति त्रिवारं । अथ वा विष्णुह्मरणम् । 

तत; स्नानाङ्गतषणम् । ““ऊनब्रह्मादया देवास्तप्यन्ताम् । ऊैभूद्वा 

तप्यतामू् । छयुवर्देवास्तृप्यन्ताभर् । ऊसहवस्वप्यन्ताम् । कमु 

व! स्वहेवासतप्यन्ताम्? । यजोपवीतं कण्ठे त्वा । ““कप्नका- 
दिदरेपायनादय ऋषयस्तृष्डन्तमे । उमः कदवयस्तृप्यन्ताप् । 
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ऊयुव; ऋषयस्तृप्यन्ताम् । ऊैष्वः ऋूषयस्ृप्यन्ताप् । कभूयुषः 
स्वः ऋषयस्वृप्यन्ताप्र” । ` अथापप्तव्यप् ("कै ङन्यवाडनरादयः 

पिवरस्तृप्यन्ताम् । ॐयूः पित्तरसतृप्यन्ताम् । ऊपुवः पितरस्त्- 
प्यन्ताम् । ऊष्वः पितरस्तृप्यन्ताम् । ऋभूयवः स्वः पितरस्तूप्य- 
न्ता” । सव्यम् । आचमनं कुयुः । 

(“यन्मया दृषितं तोयं शारीरमरप्तम्मवम् । 
तस्य पापस्य शुदृध्यथं यक्षमेतत्ते तिकोदक १" ॥ 

@ ० (५, (५ च 

इति मन्त्रेणाज्ञश्िना जरमादाय तीरे निक्षिपेयुः 
«५छृतागुरपेषु वृक्षेषु पितरो ये व्यवस्थिताः । 
ते स्वे दृ्षिमायान्त॒ मयोस्णषैः रिखोदकेः" ॥ 

इति मन्त्रेण स्वदक्षिणमागे रिखाप्रेण जलं प्रपातयेयुः । एवं स्न।- 
त्वा जहाहहिर्निगस्य धौते वाससी परिधाय शततिकया ऊह करो प्रक्षस्य 
भाचमेयुः। ति एषारणम् । गुरुः शिष्येः सह सम्ध्यावन्द्नादि कुयात्। 
सूर्योपस्थानं कुयुः; । यथा--कृतोद्ष्वेबाहुः “उद्रयं० १ उदुत्यं १ 

चित्र° १ तच्चध्रुः)'० १। यथाशक्ति गायत्रीजपः। “विद् 
१७ सदश्शीषा० १२ यञ्जाग्रतो"० १ । मण्डलतब्रद्यणम् । इत्या- 
दिभिः सूर्योपस्थानं इता । सन्ध्यावन्दनं सृमाप्य, ततो ब्रह्मयज्ञः । 
आदबारम्य क्रमेण समापनीयानि । ततः स्वगृद्योक्ततर्पणं खा 
ऋषिपूजनं कुयुः। यथा--ऋषिपूजन।य॑भासनादि विधाय भाङ्युख 
उदङ्युखो.वा उपविश्य ₹ स्वशाखोक्तं॑शाटितपाठं पठन् अपमागे. 
मिभितानौ कुशादीनां तरिमिखिभिः कुशैः सघ्िस्वूपाणि स्वगोत्रे याव- 

न्तः भवसः स्युस्तावतः साकन्या अन्थीन्कुयौत् । 

क्यपोऽथ भरद्वाज अङ्गिरा गोतमो म॒निः। 
चरः पराशर शेति माण्डन्यः सप्तमस्तथा ॥ 

परागमानुदगग्ान्वा स्थापयेत् । ' “ऊॐमूयुवः स्वः कश्यपं भावाह- 
धामि । कश्यप इहागच्छ इद तिष्ट" । एवे मरद्वाजम् । भङ्गिरसम् । 
गौतमम् । वस्सम्। पराशरम् । माण्डत्यम् । भावाहमत्। “भनो जूति". 

१. 
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रिति मन्त्रेण प्रतिष्ठापयेत् । ¢इपावेव गोतम ०» इति मन्त्रेण प्राना 
कार्या । प्राणानायस्य कारश्ज्ञन च कृत्वा अण्यायाद्दगपाक्रपाह्क 

भुतं सप्र पपूजनमहं करिष्ये । सप्त॒ ऽक्रुषयः० ॥१॥ इदं विष्णुर्वि 
चक्रपे० ;५।दति मनत्रह्य पाठे षोडसोपचारे; पृजयेत्। भसनम्- 

^'सुबणघटितं ददेज्य नानारलन समन्वितम् । 
अ।सन रु।चर यच्च गृह्यतां मः युनीश्षराः {1 ॥ 

अहन्धती सहितस षिभ्यः इदम।सनप् । 
गङ्ाजदछ समानीतं गन्धद्रव्येण संयुतम् । 
पाद्यार्थं प्रतिगृह्णन्तु कयपाया पहषेयः ॥ 

अहन्धति क्ष° इदं पाचम् । 
वणपत्रसयुक्तं गन्धपुष्पाक्षतयुतम् । 

सप॒षयः प्रग्रहन्तु अध्य दसा पया सह ॥ 
रुन्धत स° इदमध्येम् । 

कपूरवातितं तोयं सुवणेककगओे स्थितम् । 
दत्तमाचमनीयं च ऋषीणां मतये सद्ा ॥ 

अरन्धर्तस° इदमाचमनम् । अशूथतीप० इदं पधुपकम् । 
(“पयः पृथिव्या? मिति परयःस्नानम् । ““दपिक्रार्गःइति दधिस्नानम् | 

“4चृतम्पिपिक्ष ईति पृतस्नानम् । "मधु व्वातेति मधुस्नानम् । 

“अपार्रस णमिति चकरा स्नानम् । “आष हि "ति शुदधादकस्नानम्। 
^ घुगन्धद्रन्य्तयु क पवित्र मह्गक नलम् । . 

स्नानाय वः समानीतं सनीनां प्रतिख्ङ्षत|म् ५ 
अरुन्धती स० इदं स्नार्न।यम् । 

पुष्भाण्यतीव चयुञ्राणि बस्नणि विविधानि च। 

ऋषयः पतिश्रहन्तु पवस्ाम्बरकानि च ॥ 

अरुन्धर्तसष० वन्लम् । 
नानापन्त्ेः समुदभूत् त्रिषृत ब्रह्मसूत्रकम् । 

प्रत्येकं द्।यते स्वच्छपूषयः प्रतिश्ह्यताम् ॥ 
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 अरुन्धत।स० इद यज्ञापर्वातभ् । 

आत्मसन्तापहारं च सुगन्धद्रन्यसंयुतभ् । 
चन्दनं तत्प्रयच्छामि ऋषीणां प्रीतये ह्यहम् ॥ 

अर्न्धतास ° इद चन्दनम् । 

शु्रतण्डलजाः शुराः शङ्खा मनारंम।ः। 
अक्षताथं प्रयच्छामि ता गृह्नन्तु सुनीडराः ! ॥ 

अरुन्धताोस° इमा अक्षताः । 

दातपननं जातिपुष्प प्िकाकुसुमं तथा । 
पूजार्थं तु मया भक्त्या मुनीनां विदुर्गं-सदा ॥ 

अरूधतीक्त ° इदं पुष्पम् । ^ 
टृष्णागरुगुर्गुकोऽयं सुगन्धश्च दश्ताङ्कः । 
धूपाऽय कश्यपादिभ्या दीयते पौतयेऽधुना ॥ 

अरन्धतीसदहित० इदं धूपम् । 
पञ्चवत्तिप्तमायुक्त सवेमङ्रशाो मनम् । 
दत्तं नीर।ञ्ननं तेभ्या दपोऽयं प्रतिगृह्यताम् ॥ 

अरुन्धती स्दहित° इद् दपम् । 
स्वादृन्पन्नानि स्वांणि सुदेय व्यज्ञन।नि च। 
दाकंराघतसयुक्तं नेवे्यं दीयते मया ॥ 

अरुन्धतीस ° इद् नेवेद्यम् । 
उष्णादकं शुद्धिकरं क्षाखित दत्तथुज्ञमम् । 
ग्रहणन्तु सुनयः सवे प्रियतां यान्तु मे सदा॥ 

अरन्धतीस० इद माचमनीयम् । 

नारिकेरं च कुष्ाण्डं कद रीककंटीफकम् । 
कटतुदे शोद्धवं चान्यं दीयतेऽद्य मुनीश्वराः ॥ 

अरुन्ध० शदं फकम् । | 
पूमीफरं सकपूरं नागवछछीद रेयतम् । 
कपुरेण समायुक्तं ताम्बर मरतिग्र्यताम् ॥ 
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अरु० इदं ताम्बशपर । 
हिरण्यगमेगमस्थ हेम वीजं विभावसोः। 
अनन्तपुण्यफर्दमतः श्ानित प्रयच्छ मरे ॥ 

अरूण दक्षिणाम् । | 
वह्मिष्ठा ब्रह्मल्पाश्च कर्यपाचा महषेयः । 
बह्मप्रहदिदातारः सन्तु मे नित्यकर्मणि ॥ 

अरु० नीराज्जनदीपम् । । 
"यज्ञन यङ्ग"पुष्पाज्ञ केः । “अतिरिक्तो यो विधिः स सपः 

परिपूर्णा ऽस्तु" । प्रा्चनावीतिन)। दक्षिणाभिमुलाः स्व कुशोदकं गृही. 
ला पुरतो यज्ञोपवीतं निधाय “अदयुकगोतरेभ्य; अघुकशचपैभ्यः अ 
स्पत्पितृपितापदमपितामहेस्पः तथा च गोत्रेभ्यः अस्मन्मातामहप्र- 
मातापददृद्धपपातामहेमभ्यः ( भन्ये ) कञ्यवाडनलादि दिव्यपितृभ्यः 
इमानि यज्ञपर्वातानि स्वाहा सम्पद्यन्ताभू” । जीवपिपितृकेरपि पितुः 
पित्रादिभ्यो मातामहादिभ्यः यज्ञोपवीतानि देयानि । सव्यम् । ततः 
सवर्षा ब्राह्मणानां गन्धादेदाक्षणापयन्त दत्वा तम्या यज्ञोपवीतानि दद्युः 

दीक्षाबन्धनम् । अथ पूत्रतपणङुशं; सह ऋृषेतपणकुशानेकाङृत्याद्ा- 
योत्सगेतपेणम् । तचाज्ञ लिन देवादीनां देवतीर्थेन यज्ञोपवीतिनो दक्षिणं 
जान्ववाच्य परगगदर्भः दंशानाभिमुखाः उचैः वक्ष्यमाणप्रकरेण कुवः । 
तद्यथा । जचमभ्य प्राणानायम्य देशकालो संकीत्य -“अनध्यायादिषु 
शुचितेन अनाधेक्ारेभेः शुद्रादेभिः श्रूयमाणले छृतस्याष्थ- 

यनस्योपप्तगंनिधुत्तये, शुह्यज्ञवदान्तगेत(कण)राखाध्यायन- 

इन्द सामुर्सगां१¶ं॑त१णं ' करिष्यापह ' । इत सङ्रषः । "ॐ 

त्िश्चे देवा आगव० ॥१॥ ॐ विशे देवाः शृणुते ॥२॥ 
इति मन्तराभ्यामावाह्य । ॐ देवासतृप्यन्तु । ॐ छन्द्। रसि वृप्यन्वु । 
ॐ वेदास्वप्यन्त् । ॐ ऋषयस्वृप्पन्तु। ॐ पुराणाचायास्तृप्यन्तु । 
ॐ गन्धवरास्तृप्यन्त । ॐ इतर।चायल्तृप्यन्तु । ॐ सम्बत्ततः 

सावयवास्तृप्यन्तु” । क 1 चरसम्वत्सरावयवान् एयक्तवन तवनन्त । 

-यथा । “अहोरात्रासप्यन्तु । ॐ अद्धमातास्तृप्यन्दु । <~ परः 



९१२ सपसुत्रञ्नस्कारगणपतौ 

रतृष्यन्तु | ॐ ऋतवरतृष्यन्तु। ॐ प्म्बस्तरस्तृप्यतु । ॐ पित- 
रस्व्ष्यन्तु । ॐ अचायांसप्यन्तु" । अपसव्यम् । “अमुकषगोत्राः 
अस्पत्पितरः.अयुकशचमांणन्तूप्यध्वं स्वधा नमः। अपुकसगोत्रीः 
अस्मदिितामहाः अभुरुश्चमांणः परप्यध्दं स्वधा०। अघ्रुकसगोत्रा 
अश्मसपितामहाः अपुकशपाणस्तृप्यधवं स्वधा० । अघुकषगात्राः 
अस्मदाचायेस्य वितरः असुकशमाणक्तेप्यध्व सवधा०/। एवमाचाः 

बस्य पिवामहृपपितामहानाम् । भचारयेष्य पितृतपेणं जीवतितृक्ेरपि 
करतव्यप् । एवं तर्पणं कृत्वा यज्ञोपवीतिनो भूवा आचम्य सर्वे 

विमुखाः सम्तः (अथ बश्शइत्यार्दानां चतुणौ वंशानामुचवारणं 
कुयुः । “वेगोक्त। ऋषयस्तृप्यन्तु । अयम्पुरः ॥१॥ अबन्दक्षिगा 
॥२॥ भयस्पशात् ॥३॥ इदमुत्तरात् ॥४॥ इयषुपरि ॥५॥ मन्त्रोक्ता 
ऋषयस्तृप्यन्तु । मृद्धं व्यः प्रजापतिः ॥१॥ अनङ््रारन्वयः ॥२॥ 
मन्त्राक्तानि च्छन्दांसि स्वप्यन्तु । माच्छन्दः प्रमा च्छन्द; ॥१॥ 
पृथिवीच्छन्दः ॥२॥ पन््रोक्तानि च्छन्द्।६पि तृष्यन्तु । ॐ अभर. 
देवता व्वातो देवता० ॥१॥ मन्त्रोक्ता देवत।स्तृप्यन्ताम् । एष- 
इछन्दो व्वरिवश्छन्दः० ॥१॥ आ।्छच्छन्द प्रच्छच्छन्द्ः० ॥२॥ 
मन्त्रहिङ्धोक्तानि छन्दाश्मि त॒प्यन्तु । रहिपना सत्याय० ॥९॥ 
तन्तुना रायस्पाषेण० ॥२॥ प्रतिपदि ० ॥३॥ त्रिवृदपि° ॥४॥ 
-राद्याति ॥५॥ जिविर।ड0ि० ॥६॥ सम्म्र'डसि ° ॥७।॥ खराढसिग 
-॥८॥ अधिपल्यसि० ॥९॥ अपं पुरो हरिकशः० ॥१०॥ अयन्द्- 

सिणा अिह्क० ॥१९॥ अषम्पश्चाद्वि्लन्य० ॥१२॥ अयमु. 
तरात् ।१३॥ . अयमुपय्येव्वाक् ॥१४॥ मन्त्ररि्गोक्ता देवास् 
प्यन्तु । स्त ऋषयः० । लिङ्काक्त। ऋषयस्तृप्यन्तु । एकयाऽस्तु- 
वतण० ॥१॥ पन्त्रारङ्काक्ता दवास्वप्यन्तु । नमाऽप्वु सप्म्यः० 

॥१॥ नवनागाष्वृप्यन्तु । भूरा० ॥१॥ मुसृप्यतु । समुद्राय 

चिष्चुमारा० ॥२॥ सागर स्तृप्यन्तु । पचचनदः० ॥१॥ नदस्तृप्प 

नतु । पपेतस्य ० ॥१॥ पवेतास्तृप्पन्तु । व्रीहयश्च मे० ॥९॥ स- 
स्यास्ृ्यन्तु । अदपाच मे० ॥१॥ ध(तवस्तृप्यन्तु । या ओषधीः 



दितीयकाण्ड ह्ाद्शी कण्डिका । ९१६ 

॥१॥ ओ।षधयस्तृष्यन्तु । नक्षत्रेभ्यः स्वाहा० ॥१॥ नक्षत्ाभि तु. 
प्यन्तु । वाताय स्वाहा० ॥१॥ मेषास्तृष्यन्तु° ॥९॥ गणाना- 
न्ता ॥९॥ गण।स्तृप्यन्तापर् । प्राणाय स्वाहाऽपानाय स्वाहा9 
॥?॥ भगवत्यस्तृप्यन्ताबर । मद्रं कणेभिः०॥ १॥ करणानि तृप्यन्ताम् । 
योगे योग० ॥१॥ मरोगास्ृप्वन्ताम् ।त्रात।रपिन्द्र० ॥१॥ दिक्पारा 
सतृप्यन्ताम् । प्रजापते न त्व ०।॥१॥ रोकपारास्तृष्यन्ताम्। अपरः पक्ष- 
तिव्वायोर्ेपक्षति ०॥१॥ पक्षास्तप्यन्ताम् । अपेष्ठा दन्दशुकाः०॥ १॥ 
दिकशषतृप्यन्तु ! हाता यक्षद्रनस्पतिमभि०॥१॥ वनस्पत यस्तृप्यन्तु । 
विष्णोः क्रारत० । गङ्धायमुनाद्यास्तृप्यन्तु" । एवं तर्णं कृता 
त्पणार्थान् कुशास्प्यकवा मन्त्रेण स्तानवलं निष्पीच्याचम्य देवा 
गातुविद!ईति मन्तरेण तपणीयदेवान् विसजयेत् । ततो गुरः ग्याहृति- 
वर्जितां गायत्रीं चतुरं पेत् । ततः स्वे शिष्याश्चानुपठेधुः । ततः सव 
रिष्या “(विरताः स्म"इति सङृसखत्रुयुः । ततः प्रत्यङ्ूमुखेभ्य उपविषटेभ्यः 
शिष्येभ्यः प्राङ्मुख भाचायेः ''ककारमुक्ता त्रिवारं सावित्र परठिता(१) 

संहिताऽध्यायान् ब्राह्मणप्रपाठकान् उभयोः शतस्थानानि भन्तिमाः 

कण्डिकाः भन्तिमा; फकिकिकाः पटिला “अपिमीटे पुरोहितम् । इषे 
त्वा अग्न अ। याहि । शने देवीराभेष्टये । सह नाऽ्वु० बिद्धि. 
घापहे । उमा कर्व ० विषजामहे | इति । त्रिरात्रमनध्यायः । छ. 
नखानामानिङ्कन्तनं च त्रिरात्रम् । ततल्िरात्रादृष्वं शुद्कपक्षेषु छन्दाति 
कृष्णपक्षेष्वङ्खानि | ततुः  पुनरद्धषष्ठमासानीत्या्घतप्रमातान्वाऽषात्य 

एवमेवोरस विधाय “उभ् कवीत्यादिकामूचे जपि त्िरात्रमेकतरा- 

वरथाय पश्चाचयेष्ठं पथक् गच्छेयु; । ततः पुनरुपाकरणकाङे उत्युषटन्वे- 
द्ानुपाङत्याध्ययनं यावदुरषगेम् | 

इति श्रीग्रथपक्ताखीयरापदृष्णविरचिते पारस्करश्धभूत्र विवरणे 

संस्कारगणपतौ द्विवीयक्नाण्डे उत्गेपयोगः समाप्तः ॥ 
स 

~ 
~र 

( १) ग्रन्थकतुरेतावानेव ग्रन्थ उपलन्धः। अग्रिमः पाठो भष्याः 

यचसारण पूरित इति हेयम् । 
स9 ल० ११४ 





अवरिषटगृयप्म् । 
पुरुयाहे लाङ्गल्योजनं ज्येष्ठया वेन्द्रदैवस्य मिम, पजेम्य.मण्विनो, 

मखत, उद लाक्षाश्यपर, स्वातिकारी ९, सीताम मनुमति' च दृभ्ना तण्डुले. 

गंन्पेशश्चतैरिष्ऽनडुहा मधुधृते प्राशयेत् (सीसयुञन्तो'ति येोज्ञयेशदुन 
सुफला, इति छृषेत् फालं वालमेत न वाऽग्युपदेशाद पनानुषङ्गाचचा. 
ग््यमभिषिच्याहृषटं तदांकषेधुः स्थाहीपाकस्य पूवेवदेवता यज्ञेदुभ. 
यो्ीहियवयाः प्रव पनसीतायज्ञे च तते ब्राह्मणमेजनम् ॥ १६ ॥ 

अथातः ध्रव णाकम्पे ध्रावरयां पोणमास्यार स्थालीप।ॐ१४ श्रष. 

वित्वाऽकतधानाश्चैकक्पारं पुरोडाशं धानानां भूयसीः पिघ्रऽऽ 

ज्यभागाषिष्राऽऽज्याहुती जुहात्यपण्डेतपदाजहि पेण चापरेण च। 

सत्त च वारणीररेमाः प्रज्ञाः सर्वाश्च राजञवान्धवरैः स्वाहा ।, न भे श्ेत- 

स्याभ्याचारऽहि ददं कञ्चन । श्वेताय बेदृ्याय नमः स्वाह्ति 

स्थाली पाकस्य ज्ञहाति "विष्णवे, श्रवणाय, श्रावरयो, पोशेमास्पै, ब. 

पाभ्यश्चेति 'धानावस्तमि'ति धानानां घृताकान्सक्तन्घपेभ्ये लुद्ात्या- 

ग्नेयपारड़पाथिवाना % सर्पाणामधिपतये स्वाहा, एवतवायवान्तरि. 

वाणा % क्र्पाशामधिपतये स्वाहामिभूः सोयेदिभ्याना% सपा. 

ामभिपतये स्वाहेति सर्वहुतमेककपाटं घरुवाय मोमाय स्वाहेति 

प्राशनान्ते सक्तुनामेकदेश शप स्युप्वापनिष्क्रम्य वहिःशलायाः स्थ. 

रिडलमुपटिष्याठ्कायां चिवमाणायां (वारन्तया गमतेश्युक्वा वा 

ग्यतः सर्पानवनेज्य'त्याग्नेयपारडुपायिवानार सर्पाणामधिपतेऽवने- 

निद्व, एवेतवायवान्तरित्ताणा् सरपांणामधिपतेऽवनेनिच्वामिभूः सोयं. 

दिव्यान सर्पाणामधिपतेऽवनेनिच्वेति, यथाऽवनिक्तं दर्ध्योपत्ात( स. 

केतुन्सपेभ्यो बलिः हृर्यादूनेय पाएडुपायिवाना‰ सर्पांगाग्रधिपत एष 

ते बलि, एवेतवायवान्तरिक्षाण सपांणामधिपत प्षते वलिरमिभुः 

सोयदिभ्याना९८ सर्पाणामधिपत एषते वक्िःरि्यवनेऽय पृषेवतङ्कतै 

परलिखश्याम्नेयपारडुपायिवाना सपांणामधिपते प्रलिलस्, श्वेताय. 

वाम्तरिक्षाणार सर्पाणामधिपते प्रटिखस्वामिभूः सोयंदिष्यानार 

सर्पाणामधिपते प्रलिखस्पे'व्यक्षनानुलेपन य खजशास्षस्वाःयुटिश्पस्व, 

सजाऽपिनह्यस्वे'ति सक्तुरोष स्थरिडते न्युप्याद प्रणो पनिनीयापति. 

ते 'नमेस्तु सपैभ्यः इति तिखभिः स यावत्कामयेत न सपा भस्युपे- 

युरिति तावच्छन्ततयेदूधारया निवेशनं त्रिः परिषि्चन्परोया'द्पश्वेत- 



२ प रस्करगह्यसुभ 

पदा जही'तिद्र(भान्दवीं शप प्रत्ताल्य प्रतप्य प्रयच्छति दारदेये मा. 
जयन्त आपोदिष्ठेतितिख्भिरनुगुपतमेत५ सकुशेषं निधाय तते।ऽस्तमि. 
तेऽस्तमितेऽन्नि परिचयं दर््योपधातः सकतूर्तपभयो बलिः दरेदाव्रह 
ययास्त८ हरम्तं नान्तरेण गच्छेयुदृ्याचमनं प्रक्षालय निद्धाति धानाः 
परार्नन्त्यसस्यूतास्तते ब्राह्मणभोजनम् ॥ १७ ॥ 

भोषठपदयामिन््रयक्ञः पायसमेनद्रर्रपयित्वाऽपृोंधापृतैस्तीाऽ५. 
ज्यभागाविष्ाञ्याहुतीछेम्तीद््रायेन्द्राएया, अज्ञायोःकपदे,ऽदिवुंर््याय, 
प्रोष्ठ पदाभ्यश्चेति स्थालीपाकस्य जुहाती^द्राय स्वाहेति प्रादानान्तेमर- 
दुभ्या ब्तिदहरत्यहुतादे मरुत इति श्रुतेराश्वत्थेषु पलाशेषु 'मरुताऽभ्व. 
्थे तस्थुःरितिवचना्लुकञ्यातिःरिति प्रतिमन्त्रं विमुखेन च मनसा ना. 
मान्येषामेतानी'तिशषुते'रिनदरं देवीरिति जपति ततो आह्यणभेाजनम्॥१२॥ 

आश्वयुज्यां पृपरातकाः पावलमेन्द्र श्रपयित्वा दधिमधुधतमिश्र 
ज॒हेतीन्द्राये.न्द्राण्या, भरिविभ्पा,माश्वयुज्ये, पोणेमास्ये, शरण" चेति 
प्राशनान्ते द्धिपृषातकमञ्जलिना जुहोष्यूनं मे पृयतां पूर्णं मे मभ्य 
गात्स्वाहेःति दधिपधुधृतमिश्रममाध्या अवेक्षन्त श्रा याचिश्ध' इत्य. 
चवाङेन मातृभिवेव्सान्त्सदसृञ्य तार रत्रिमात्रहायणां च तते ब्राह्म 
णभोजनम् ॥ १६ ॥ 

भथ सीतायज्ञो वीहियवानां यत्र यज्र यजेत तन्मयम” स्थाटो पाक 
ध्रपयेत्कामादी जनेऽन्यत्रापि बीहियवयेोरेवान्यतर स्थालीपाङ्घषः 
धपयेन्न पृषं चोादितत्वात्सन्देहे।ऽलम्भवःद्विनिवृत्तिः ्े्रस्य पुरस्ता 
दुत्तरता वा शुचौ देशे शष्ट फलानुपयेघेन त्रामे वेामयलस्. 
योगाद्वियोधाधश्न श्रपयिष्यन्ञपटिक्त उद्धतावेक्षितेऽभ्निमुपसतमाधाय 
तमिशरदर्भस्तीत्वांऽऽञ्यमागाविष्राञ्याहुतीक्खंहेति प्ृथिवो धयो; परदि- 
शे दिशे यस्मे धुभिरादृनाः । तमरिेनरुष्हये शिवा नः सन्तु 
हेतयः स्वाहा ।, यन्मे किञ्चि दुपेष्ितममन्ःमेति वृत्रहन् । तन्मे सवं 
सब्ध्यतां जावतः शरदः शत स्वाद ।, सम्पत्तिमूंतिभृमिवुटिज्यैपएथ 
रधर श्रीः प्रज्ञामिहावतु स्वाहा |, यस्याभावे भैदिकलोकिक्षानां 
भूतिभेवति कमंणाम् । श्द्रपल्नीमुपहये सवा सा मे लनपायिनी भू. 
यात्कमेणि कमपि स्वाहा ।› अश्वावती गोमती सूृतावती विभक्ति या 
प्राणता भतद्दिता । खलमालिनोमुवेरामरिमन्कर्मगु पये धरवार 
सामे स्वनपायिनो भूयात्स्वादेति स्थालीपाकस्य जुहाति सीताम 
यज्ञाय शमायौ भूत्या इति मन््रवल्प्द् नमेकेष( ४ 'स्वाहाकारपदानाः 
इति श्रुतेविनिवृत्तिः स्तरणशेषढुरोषु सीतागोप्तृभ्या बलिः हरति 
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शुरस्ताघ्ये त भासते सुधन्वान निष्गिणः। ते त्वः पु रस्ताह् गोषा 
यन्स्वप्रमत्ता श्रनपायिना नम पवां कसेम्यषहं विभेभ्ये हरामीम- 
ति'स्यथ द्क्षिएता निमिषा वर्मिण भासते । ते त्वा दृक्तिरता गेपाय- 
स्त्वप्रमत्ता अनपायिने नम एषां करोम्यहं बलिमेभ्यो हरामीममि'त्यथ 

पश्चा'दासुवः प्रमुवे भूतिभूमिः पाष्णिः शुनङ्कपिः । ते त्वा पश्चद्रोषा- 
यन्त्वव्रमत्ता श्रनपायिना नमर एषां करोम्यहं बलिमेभ्यो हरामीममित्य- 
थेत्तरतेा भीमा वायुः समाजवे । ते स्ेत्तरतः तेते खले गृहेऽभ्वनि 
गे(पायन्त्वप्रमन्तां भनपायिना नमर पर्षा करोम्यहं बलिमेभ्ा हरामी- 
ममिति ग्रकरतादन्यस्माद्लज्यशेषेण च पृवेववदूलिक्रमं खियश्चोाप्यजेर- 
न्नाचरितत्वाःस स्थिते कर्णि वाह्मणान्भाज्येर््छस्थिते कमंलि ब्रा. 
हयणान्भे जमेत् ॥ २० ॥ 

दति शूत्र द्ितीयक्राण्डं सपाप्तप् ॥ 

अथ तृतीयं क!ण्डम् | 

द्मनाहिताग्नेन्नेवप्राहानं नव स्थालीपाक श्र पचिलयाऽऽन्यभा- 
गाविष्ठाज्याहतीज्दति “शतायुधाय शतवीर्याय शतेतये मभिमातिषा- 
हे । दातं यो नः शरदोऽजौजानिन््री नेषदति दुरितानि विश्वा स्वाहा ।, 
ये चत्वारः पथयो देवयाना अन्तरा चावापूथवी वियति । तेषां 
योञ्यानिमजीजिमावहात्तस्मे नें देवाः परिधत्तेह॒ सवं स्वाहे'ति 
स्थाली पाकस्याश्रयणदेषताभ्यो हष्वा जुहोति'स्विष्टक्ृते च 'स्वि्टमग्ने 
अभितस्पृणीहि विश्वश्च देवः पृतना भविष्यत् । सुगन्नु पन्थां प्रदिश्ञ- 
न्न पहि ज्योतिष्मध्ये ह्यजरन्र श्रायुः स्वाहदेश््यथ प्रार्नाश््यग्निः प्रथमः 

प्राश्नात् सहिवेद् यथा हषिः। शिवा श्रस्मभ्यमोषधीः ङणोतु विश्व. 
चर्षणिः । भद्राः श्रेयः सनन देवास्त्वयाऽवशेन समशीमहि त्वा । स 

ना मयोाऽभूः पिते आदिशस्व शन्ताकाय तनुवे स्योनः इत्यन्नपतीयया 

वाथ यवानाभ्मेततु स्यं मधुना स्षयुतं यव सरस्वध्या,अधिवनाय चक्- 
घुः । इन्द्र॒ भासीतसीरपतिः शतक्रतुः कीनाशा आक्तन्मख्तः सुदानवः 

इति तते ब्रह्मणमे(जनम् ॥ १ ॥ 
म्म शोप्यास्पोणेमास्यामाग्रहायणीकमे स्थालीपाक श्रपयित्वा 

श्रवणावद्ाज्याहती हुत्वाऽपरा जुहाति भ्यां जनाः प्रतिनन्दन्ति रध्रं धे. 

लमिवायतौम् । संषस्छरस्य या पनीः सा नेाऽश्रस्तं सुमङ्गली स्वाहा ।, 

हंवस्सरस्य प्रतिमा या ता रात्रिभुपास्मदे। प्रजा वीरया रत्वा दौ. 
धमायुव्यंश्नमे स्वाहा । संघस्सराय परिषत्ससयेदावत्त्षरायेद्वलसराय 
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वत्सराय ईशते बृहनमः । तेषां वयर” सुमतो यक्ञिधानां ज्योग्जीता भ. 
हताः स्याम स्वाहा।, भ्राष्म हेमन्त उत ना वस्लन्तः शिवा वषां अभया 
शरन्नः । तेषामरतुना २ शतशारदानां निवात पषामभये वसेम स्वाहे" 
ति स्थालीपाकस्य जुहाति (समाय, मगशिरसे, मागंशीरष्य पौरं 
मास्ये, हेमन्ताय, चे'ति प्राशनान्ते सक्तुहोष८ शप न्युप्योपनिसऽ्कम- 
एप्रभूत्यामाजेनान्माजनान्त 'उत्खृष्टोव्रलिगरित्याह पश्चादग्नेः शस्त. 
रमास्तीयाहतं च बास भगप्टुतता अहतवाक्तक्ल; प्रत्यव्ररोहन्ति दकि. 
णतः स्वामी जयोाच्तरा यथा ` कनिष्ठपुत्तरता द्क्तिणतेा ब्रह्माणमुपवे- 
्यातच्तरत उदपात्र हामीशाखासीतालेष्ठाश्मने चिधायाग्निमीक्षमातोा 
जपश््ययमग्निर्वरतमेऽयं भगवत्तमः सहस्रप्तातमः। सुवरीयेंऽयम 
षये दधातु नाविति पश्चादग्नेः प्राञ्चमञ्जलि करोत्नि देवीं नावमि. 
ति तिखृभिः खस्तरमारहन्त ब्रह्माणमामन्त्रयते '्रह्मन्थरत्यबराहामे'ति 
ब्रह्मानुक्चाताः प्रत्यवराहन्त्यायुः कीतियशो बलमन्नाद्य प्रजाभिः्युपेता 
ज्ञपन्ति "सुदेमन्तः सघवसन्तः सुप्रीष्मः प्रतिधीयताननः । शिवान वर्षाः 
सन्तु शरदः सन्तु नः शिवाः दति शस्यानां पृथिकिनेा भवेति दक्षिणपा- 
गैः प्राकिशरछ्ः संविशन्त्युपात्तिषएठःन््युदायुषा स्वायुपोत्पजन्यस्य घृ 
एधा । पृथिव्याः सक्तघामभिरि्येवं द्विरपरं ब्रह्मायु्ञाता मधः हायर 
श्चतुरोमासान्यथेषं रा ॥२॥ 

ऊष्वेमाग्रहायरयास्तिख्ोऽषटका रेन्द्री वैश्वदेवी प्राजापत्या पिन्ये- 
व्यपृपमापसशाकैयंथासंक्नयः प्रथमाऽषएका पत्ता्रम्या स्थाल्लापा- 
क श्रपयित्वाऽऽज्यभागाविष्ठाऽऽज्याहुतीज्दाति "श्िदरास्स्वसार 
उपयन्ति निष्टृत५ समानं केतं प्रतिपुञ्चमानाः । ऋ तुस्तन्वते कवयः 
श्रज्ञानतीमभ्ये च्छन्दसः परियन्ति भास्वती; स्वाहा |, उयातिष्मती प्रति. 
मुञ्चते नमे रात्री देवी सुयस्य वतानि। विपश्यन्ति पावे जायमाना 
नानाङूपा मातुरस्या उपस्थे स्वाहः ।, पमाषएरका तपसा तप्यमानाज 
ज्ञान गभ महिनानमिन्द्रम् । तेन दस्युन्धयसहन्त देवा हन्ताऽस्ुराणाम 
भवच्छचोभिः स्वाहा ।, भनानुजामयुजां मामकत्तं सत्यं वदृन्त्यभ्वि 
च्छु पतत् । भूयासमस्य सुमतो यथा यूयमन्या वेऽश्रन्यामति मा प्रघ 
क्त स्वाहा ।, अभून्मम पुमतो विश्ववेदा आष्ट प्रतिष्ठामविदद्धि गाधम। 
भूयासमस्य सुमतौ यथा युयमन्यावा श्रग्याम्रति मा प्रयुक्त स्वाहा) 
पञ्च व्युष्टीरनु पञ्च दोहा गां पञ्च नाम्नीगरृतवेाऽनु पञ्च । पञ्च दिशः पञ्च 
दशन कट्ताः समानमू्नारचिनज्ञाकमेकर" स्वाहा, ऋतस्य गर्भः प्रथमा 
दयूषि्यपामेका महिमानं विभति । सुभ्यैस्येका चरति निष्टृतेषु घे 
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स्यैका सवितेकान्नियच्छुतु स्वा्टा , या प्रथमा ष्योच्छत्ता धेनुरभव्रथ- 
मे । सा नः पयस्वती धु्यात्तरामु त्तरा९* समासस्वाहा ।, शक्र ऋषभः 
नमसा ज्यतिषाऽऽगाद्विश्वूपा रावली अग्नितः । सपान स्वप. 
स्थमाना विभ्रती जरामज्ञर उष श्रागाः स्वाहा ।, ऋनृनां पत्नी प्रथमे. 
यमागादहा नेत्री जनित्री प्रजानाम् । पका सती बहुधेषो भ्योच्छः 
र्साऽन्रीणां त्वं जरयसि सवमन्यत्स्वाहेति स्थालीपाकस्य जुहोति 
(शान्ता पृथिवी शिवमन्तरित्त८ शन्नो चोरभयं कृणातु । शं ना दिशः 
प्रदिश आदिशा नाऽहारातरे कृणुतं दोरधंमायुभ्यश्नपै स्वाहां ।, आपो 

मरीचीः परिपान्तु `सषंता धाता समुद्रो भपहन्तु प॑पम् । भूतं भवि. 
प्यदष्ृनतदिश्वमस्तु मे ब्रह्माभिगुप्तः सुरक्षितः स्यापस्वाहा |, विश्वे 
्मादित्या त्रसवश्च. देवा रुद्रा गोप्ता मरुतश्च सन्तु । अजं प्रज्ञाममभरतं 
दीधंमायुः प्रज(पतिमेयि परमेष्ठी दधातु नः स्वाहेत्यष्टकाये स्वाहे'ति 
प्रध्या गवा तस्ये वपां जहाति (वह वपां जातवेदः पितभ्यः शति 

इवे।ऽन्वष्टकापु स्वासां पाश्वं सक्िथिसव्याभ्यां परितम पिरडपितुयशच : 
वर्छ्रीभ्यश्चो पसेचनं च कू षु सुरथा तपेन चाञ्जनाल्तेपन य सजश्चा- 
चार्यांयान्तेवासिमभ्यश्चानपत्येभ्य इच्छन् मध्यावषे च तुरीया शा 
काषटटका ॥ २॥ 

अथातः शालाकमे पुण्याहे शालां कारयेत्तस्य भ्रवटममिजहा- 
त्यच्युनाय मोमाय स्वाहेति स्तम्भतुच्छयतीमामुच्छुयामि भुवन. 
स्य नामि वसेोर्धास प्रतर्णीं वसूनाम् । इहैव धरवान्निमिनामि शारं 
तेम तिष्ठतु धृतसुत्तपाणा । अष्वावतो गेमती सूनरतात्र्युच्छुयस्व 
महते सोमगाय । मा स्वा रिशुरक्रन्दत्वा गावे धेनवे वाश्यमाना; । 
भात्वो करुमारस्तद्ण मा वत्ता जगदैः सह । आ त्वा परिखुतः कुम्भ 
भआद्ध्नः कलरोकप । कोषस्य पत्नी बृहती सुवासा रय ने धेहि भः 
गे सुवीर्यम् । अश्वावद्योमद्जेस्वस्पणं वनस्पतेरिव । श्रमि नः पृयता 
रयिरिदमनुध्रेयो वसानः ईतिः चतुरः परपद्यतेऽभ्यन्तरतेऽश्नमु पसम" 
धाय द्तिरते ब्रह्माणमुपवेश्येत्तरत उद्पाच्रं प्रतिष्ठाप्य स्थालीपाक 
श्रपयित्वा निष्कम्य द्वारसमीपे स्थित्वा ब्रह्माणमामन््रथते ब्रह्मन् 
प्रविशामोःति ब्रह्मानुह्वातः प्रविक्छत्युतम्प्रपद्ये शिवं भप, श्ट्याज्यद 

संस्छृ्येहरतिरित्याञ्याहुती हुत्वाऽपरा जुहाति "वास्तोष्पते परति, 
ज्ञानीह्यस्मान्तस्वावेशो अनमीवो मैवा नः । यच्वेमहे प्रति तन्नो जुषस्व 
शन्नो भव दविपदे शाखतुष्पदे स्वाहा ।, वास्तोष्पते प्रतरणो न एधि 
गयस्फनेा गेभिरश्वेभिरिन्दा | अजरासस्ते सख्पे स्याम पितेव युताः 
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न्प्रति तन्नो जुषस्व शन्ना भव द्विपदे शं चतुष्पदे स्वाहा ।, व्रास्ता- 

ष्यते हाग्भया क्षदसद्ा ते सक्षीमहि रण्वया गातुमत्या । पाहि क्तेप 

इत येषे वरन्त युयम्पात स्वस्तिभिः सदा नः स्वाहा ।, समोवहा 
वास्तोष्पते रविश्वारूपारयाविष्ान् । सखा सुशेव एधि नः स्वादे्ति 
स्थारीपांक्रस्य जदहात्यग्निमिन््रं बृहस्पति विश्वन्देवानुपहये । सरः 

स्वती च वाजीं च वास्तुमे दत्त वाजिनः स्वश, सपेदेवजन।- 
न्सर्वान् हिमवन्त घुदशनम् । वरस रद्ानादिव्यानीशानं जगदेः 
सह । पतान्तसर्वान्प्रपयेऽहं वोस्तु मे दचत वाजिनः स्वाहा), पृदाहप- 
पराहश्चोभो मध्यस्दिना सह । प्रदेाषमद्धरात्रं च व्यु देवीं महापथाम् । 
पतान्त्सर्वानप्रपयेऽदहं वास्तु मे दत्त वाजिनः स्वाहा।, कतारं च विक- 
तारं विश्वकर्माणमेषधीश्च वनस्पतीन । पतानसर्वान्प्रपरेऽह वास्तु 
मे दत्त वाजिनः स्वादा।, धातारं च विधातारं निधीनां च पति! सह । 
पतारन्सर्वाश्प्रपरेऽदहं वास्तु मे. दच्च वाजिनः स्वाहा, स्योन शिव. 
मिदं वास्तु दत्तं ब्रह्मप्रजापती । सर्वाश्चदेवताः स्वाहेति प्राह्ानान्ते 
काषस्ये सन्भारानेप्यौदुभ्बरपलाशचानि ससुराणि शाड्वलं गोमयं 
द्धि मधु धृतं इशान्य्वांश्वाक्तनापस्थानेषु प्रोततेपपृवं सन्धावमिष्रश्ति 
श्रीश्च त्वा यशश्च पूवं खन्धो गोपायेतामिति दक्षिणे सन्धावभिषु. 
शति "यज्ञश्च त्वा दर्तिणाच दक्षिणे सन्धो गोपायेतामिति पिमे 
सन्धावभिग्रृशष्त्यन्नं च त्वा ब्राह्मणश्च पश्चिमे सन्धो गोापायेतामि'. 
च्युत्तरे सन्धावभिशरुशयूकषचं सवा सूतरृता चेत्तरे सन्धो गेपायेता- 
मिति निष्कस्य दिर उपतिष्ठते षकेताचमा क्षेत च पुरस्ताद्रोपयेः 
तामि“्यगिनर्भ केताऽऽद्ि्यः सुकेता तौ प्रपचे ताम्यां नमेो्स्तुतोमा 
पुशस्ताद्रोपायेतामिश्यथ दक्षिणता "गोपायमानं चमा रक्षमासा च 
दक्तिणते गापायेतामि"<त्यहरने गोपायमान८ रात्री रत्तमाणा ते प्रपधे 
ताभ्यां नमेपऽस्तुतेमा दक्तिणता गोापयेतामि्यथ पश्चाष्दीदिविश्चमा 
जागृविश्च पश्चाद्रोपयेतामि"व्यन्नं वे दीदिविः प्राणो जागृविरतो प्रपथे 
ताभ्यां नमेऽस्तुतो मा पश्चाद्वो पायेतामिश््यथेत्तरता“ऽस्वन्नश्च मानव. 
दराणश्चोत्तरते गापायेतामि"ति चन्द्रमा वाऽभस्वम्ना बागुरनवद्राणस्तौ 
प्रपद्ये ताभ्यां नमोऽस्तु तो मेत्तरता गोपायेतामिति निष्ठितां प्रपद्यते 
श्वमेस्थुणाराज् धौस्तुपमहारात्रे दारफलके । {न्द्रस्य गृहा वसुमन्ता 
घरूथिनस्तान्ं प्रपद्ये सह भ्रजया पशुभिः खह। यन्मे किञ्चिदस्व्युपहकषः 
सवंगण सखाय साचुखंवृत्तः । तां स्वा शक्ेऽरिष्टवीरा गृहान्नः सन्तु 
सर्वंत' इति तते ब्राह्मणभोजनम् ॥ ७॥ | | 
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भथाते वापीकूपतडागारामदेवतायतनपुष्करिण्याम्वरतिष्ठापनं व्या 
ष्यास्यामस्ततरादंगयन मापूर्थ॑माणपत्ते , पुण्याहे तिथिवारकरणे न- 

त्रे च गुणाग्विते तत्र वाणं यवमयं चर४ श्रपयिसाऽऽन्यभागावि. 
फा ऽऽज्याहुनोजदति "त्वन्नो ऽअग्ने, सत्वन्न इमग्न, रमं वरण, तवा 

यामि, येते शतमयाश्चाग्न, उदुत्तम,मुरु टि साजा, वरुणस्वेत्त- 
म्भन.मर्नेरनीकमिश्ति दश्च स्थालीपाकस्य सुदोक्यग्नये स्वाहा, 
समाय स्वाहा, वरुणाय स्वादा, यज्ञाय स्वाहा.्रांय स्वाहा, भीमाय 
स्वाहा, शतक्षतवे स्वादा, व्युण्च स्वाहा+ स्वर्गाय स्वाहेति यथोक्त 
स्विष्रृस्धाशनान्ते जलचराणि क्िप्वाऽलङ्कृत्य गां तारयित्वा व्ुखष- 
सूक्त, जपन्नाचा्याय वरं दत्वा कणेवेष्टको वासापसि धेनुदक्षिणा 
तते ब्राह्मणभोजनम् ॥ ५ ॥ 

अथाता मणिकावघानभुचरपृषंस्यां दिशि यूपवद्वरं खात्वा कुशा. 
नास्ती्याक्षतानरिटकान्सुपनसः कपर्दिकांधान्यानि चाभिमङ्गल्लानि 
तस्मिन् मिनाति मणिक 'समुद्रोऽसी'्यप श्रासिश्चश्यापे रेवतीः क्षय- 
था हिषस्वः क्रतुं च भद्रं विश्रथामरतं च । रायश्च स्थ स्वपत्यस्य पल्ली 
सरस्वती तदुगरृणतं वयोधादिष््यापे हि षेति तिखभिस्तते ब्राह्मएमे. 
जनम् ॥ ६ ॥ 

मथातः कशीषरोगमेषजम्पाणी प्रक्षाल्य ध्रुवो विमा श्वक्ुम्यार 
श्रोत्राभ्यां गोदानाच्छुघुकादधि । यद्य; रोषेण्य; रराटादितरहामीममि,- 
व्यद्धंश्चेषदवमेदक विरूपाक्ष श्वेतपक्ष महायग्रा; । अथे चित्रपत्त शिरो 
माऽस्याभिताप्ीदिति क्षेम्य ह्येव भवति ॥ ७ ॥ 

उतूलपरिमेहः स्वपते जीवविषाणे स्वं शूत्रमाक्तिच्यापसलवि 

त्रिः परिषिश्चन्परीयास््परि स्वा गिरेरहं परिमात्ः परिस्वसुः। परिः 

पित्रोश्च भ्रातराश्च सख्येभ्या विसृजाम्यहम् । उतु परिमौढेाऽल्ि परि 
मीढः क गमिष्यक्तीति.स यदि भ्रम्यादावाग्निमुपसमःघायु घूताक्तानि 
कुशेण्डवानि जुहूया^््परि त्वा हल ने हल निच्रचचेन््र वीरुधः । इन्द्रपा- 

शेन खित्वा मह्यं मुक्त्वाथान्यमानयेदिशति क्तेम्यो ह्येव ̂भक्ति \२॥ 
श्रखगवः स्वरमयः पशभ्यः पुत्यो धन्ये यशस्य श्रायुष्य श्रोप(- 

सनमररय हत्व! वितान साधयित्वा रद्र पशुमालभेत साण्डं 

मोवा शब्दाद्वपा श्रपयित्वा स्थालीपाकमवद्ानानि चर्द्राय व 
पायन्हरिक्चाय वला स्थाष्टीपाकमिश्चारयवद्नानि चजुदा्यस्नये, 
सद्रष्य, रार्वाय, पश्ुपतय, उच्रायाःशनये, भवाय, महादेव पेःशाना. 
येति च वनस्पतिस्वि्टङदन्ते दिग्याघारणं व्याघारणार पलो; 

ढ् 
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खंथाजय.न्तीन्द्रास्य, शद्ररय॑, शर्वारणे, भवान्या, अग्नि णृहवतिमि'ति 
ल्ताहितं पााशेषु कूचंघु सद्रप्य सेनाभ्यो बलिए हरति भ्यास्ते शुद्र पुर. 
स्तास्सेनास्ताभ्य पष बलिस्ताभ्यस्ते नप्र: । यास्ते द्र दक्षिणतः सेना. 
स्ताभ्य एष बलिस्ताभ्यस्ते नमः | यास्ते रुद्र पथिमतः सेनास्ताभ्य पष 
घलिस्ताभ्यस्ते नमः । यास्ते शट्रोत्तरतः सेनास्ताभ्य पष बलिस्ताभ्यस्ते 
नमः । यास्ते शद्रोपरिष्टात्तेनास्ताभ्य एष वरिस्तःभ्यस्ते नमः ।.यस्ति 
र द्राधस्तास्सेनास्ताभ्य एष बदरिस्ताभ्यस्ते नम इ्यू वध्यं लाहितलिक्तः 
मग्नौ प्रास्यत्यघा घा. निखभस्यनुवातं पशुमवस्थाप्य शप्र रपतिष्ठते 
प्रथमे त्तमाभ्यां वाऽनुवाकाम्यां नैतस्य पञोघ्रांम८ दरन््येतेनेव गायको 
व्याख्यातः पायसेनानथेलु्तस्तसय तुर्यवया गोदेक्तिणा ॥& ॥ ` 

अथ वृषत्सर्गो गेोयज्ञेन व्याख्यातः काौतिकयां पोरमास्या 
रेवत्यां वाऽरभ्वयुजस्य मध्ये गवार सुसमिद्धमग्नि कृत्वास्या सं- 
स्छृ्येहरतिरिति षर् जुहाति प्रतिमन्त्रं पूषा गा श्रन्वेतु नः पूषा रक्त 
त्वधेतः । पुषा वाजण्सनातु नः स्वाहे'ति पोप्णस्य जुहाति रुद्राञ्ञ- 
पि्वेकवणे' दविव्णं' वायो बा वूं छादयति यं बा युथं छादयेद्रोहितो 
वेव स्यात्छवाङ्ेखपेता जोववतक्ञायाः पयस्विन्याः पुत्रा यूथे च रुपस्वि. 
ततमः स्यात्तमलङ्छृत्य यूथे मुख्याश्चतसखो वत्सतयंस्ताश्चालङ्कृ^त्येतं 
युवानं पति वे ददामि तेन कीडन्तीश्चरथ प्रियेण । मा नः साप्जनुषा- 
ऽद्ुभगा रायस्पोषेण क्षमिषा मदेमेःव्येतयोवेत्सजेरन्नम्यस्थमभिम- 
न्रयते भयेभूरित्यनुवाकशेषेण (वामे चक्रं दक्षिणे शिश) सवासा 
पयसि पायस श्रपयित्वा ब्राह्मणान्भोाजयेत्पशुमप्येके कुन्ति तस्य 
श्खगवेन कर्प व्याख्यातः ॥ १० ॥ 

अथोदककमांद्धिवं प्रते मातापिनरेयशोचए शौचमेवेतरेषामेकराशरं 
बिरार वा शरीरमद्र्ध्वा निखनन्सयन्तःसूतके चेदेोत्थानादाशोच सूत. 
कवन्नत्रोदककमं द्विवषंप्रभृति भ्रेतमाश्पशानारसवेऽयुगच्चेयुयंमगाथा 
गायन्ता यमसुक्तं च जपन्त इत्येके यदयुपेतर भूमिजाषणादि समानमा. 
हिताग्नेयद कान्तस्य गमनाच्छालाग्निना द्हन्त्येनमाहितश्चततुष्णीं ग्रा 
माग्निनेतर संयुक्तं मेथुनं वेदकं याचेर^न्नुद्कं करिष्यामह' इति 'कु- 
रध्वं मा चैकं पुनरित्यशतवषं पेते “कुरध्वमेवेतरद्मिन्सवे ज्ञातयेऽ- 
पाभ्यवयन्त्यालक्तमाव्पुडषादशमाद्वा समानग्रामवासे यावरलम्बन्धम. 
युस्मरेयुरेकवला;ः प्राचीनावीतिनः सबव्यस्यानामिकयाऽपनाश्वाप'नः 
शाशुचदधमि'ति दक्निणामुखा निमजन्ति एतायोादक खरृद्प्रलिञ्जन्त्यञ्च. 
लिना^ऽसवेतत्त ऽउद्कमिष्युत्तीणाञ्छुचौ देशे शाडखवस्युपविष्टस्तत्र- 
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तानपवदेयुरनवेत्तमाणा प्राममायान्ति रातीभूताः कनिष्पूर्वा निवेशन. 
दारे पिचुमन्द पत्राणि विदश्याचम्येदकभग्नि गोमयं गौरसर्ष्पास्तिल- 
मालम्याऽऽद्मानमाक्रम्य भविशन्ति चिरा ब्रह्मचारिणोऽघशायिना न 
किञ्चन कमं कुयनने प्रकर्वारन्क्रीव्वा लब्ध्वा वा दिवैवान्म श्नीयुरमा'णसं 
परेताय पिरङ़ं दत्वा ऽवनेजनद्ानग्रत्यवनेजनेषु नामग्राहम्मन्मये तारा 
क्षीरोदके वि्टायति निदध्युः “प्रेतान्न स्नादी?ति जिसात्नर शावभमाशोच. 
स्दृशरा्रमिव्येके न स्वाध्यायमघीयीरनित्यानि निवन्तंरन्पेतानवजं 
शालाग्नौ चैकेऽन्य ऽपतानि कयः प्रतस्प्िनो ्रामं न प्रविशेथुरानन्ल. 
ध्रद्ंनाद्रात्नो चेदारित्यस्य प्रवेशानादि खमानमितरेः पत्तं द्रो वाऽऽशे- 
चमाचायं चेवस्मातामहयोश्च स्रीणां चाप्रत्तानाम्प्रत्तानापितरे कवी. 
हताश्च तेषां ° प्रोषित्चेस्रेयाच्छूवणप्रभ्ति छतोद्काः कालश्चेषमासी. 

रन्नतीतश्चेकरात्रं चि रात्नं वाऽथ कामाद् कान्युर्वकश्वशुरसलिसम्बन्धि- 

मातुलभागिनेयानांप्र्तानां चेकादश्यामयुग्मान्त्रह्यणान्मोजयिखा मा 

सवत्परेतायादिश्य गामप्येङे इनन्ति पिर्डकर्णे भरथमः पित्णां प्रेतः 

स्या्पुतरवाँश्चेन्निवत॑व चतुथः संवत्सरं पृथेक् न्यायस्तु “न॒ चतुथः 
पिण्डा भवती"ति श्ुतेरहर्हश्न्नमरम ब्राह्मणायेदङ्कम्भं च दधाचिप- 

रडमप्येके निपृण॒न्ति ॥ ११ ॥ | 

पशश्चेदाप्लाव्यागामत्रेणाग्नीन्परोव्य पडाशशालां निहन्ति परि. 

्ययसापाकरणनियेजनप्रोक्तणान्यादरता कुयां्यच्चान्यत्परिपशन्ये इत्वा 
तूष्णीमपराः पञ्च बपेद्धरणं चाभिघ्ारयेदेवतीच्चादिशदुपाकरणनिये- 
जनगरोक्चरेषु स्थाटीपाके चेवं वपारहुत्वाऽवद्नान्यवधति सर्वाणि 

ध्रीखि पञ्च वा स्थालोपाकमिश्राएयवद्ानानि जहति पश्वङ्गं दक्षिणा 

यदेते तददेवतं यजेत्तस्मै च भागं कु्यांचं च ब्रयादिममदुप्रापयेनति 
नधन्तरे नावं कारयेन्न वा ॥ १२॥ 

ञ्जथातेाऽवकीगिभ्रायश्िच्तममावास्यायाञ्चतु्पथे गहर्म पश्मा- 

लभते निक्रंति पाकयक्षिन यजेताष्स्ववद्ानहेमे। भूमो प्रपुरोडाशध- 
पणन्ताडद्ुविस्परिदघीतेध्वंबालामिवयके संबत्सरं भिक्षाचयं चरेरस्व- 

कम परिकीतयन्नथापरमाञ्यातो जहाति “कामावकोर्णोऽस्म्यवकोणे- 

ऽस्मि काम कामाय स्वादा। कामाभिदुग्धाऽस्म्यभिदुग्धाऽस्मि काम 

कामाय रस्ादे'त्यथेोपतिष्ठते “सम्मा, सिञ्चन्तु मरुतः समिन््रः सं ब्ह- 

स्पतिः । सम्भाऽयमग्निः सिञ्चतु प्रजया च धनेन चे््येतदैव प्राय. 

श्ित्तम् ॥ १३ ॥ | 
अथात; समभाप्रवेशन} समभाप्रभ्येति “+सभाङ्धिरसि नादिन्नामासि 



१० पारस्कर गूह्यदओे 

स्विषिर्नामालि तस्ये ते नमःदत्यथ प्रविशति "सभा च मा समिति. 
श्चोमे भ्रजापतेहुदुंहितरो सचेतसो । या मान विद्यादुपमास तिष्ठ. 
व्छचेतना भवत शदखथे उनः इति पषदमेव्य जपेद् भिभूरहमागम- 
धिराडग्रतिवाश्याः । अस्याः पकद् ददानः खसा सुदुष्टरो जनः इति 
स यदि मन्येत क्रद्धाऽथमिति तमभिमन्त्रयते यात पषारराख्या तनू 
मन्यः क्रोधस्य नाह्चनी । तां देवा ब्रह्मचारिणा विनयन्तु सुमेध्रसखः 
धोरहं परथिवी चाहं तो ते क्रोधं नयामसि । गभंमश्वतर्य॑सहासाविः 
व्यथ यदि मन्येत दुग्धाऽयमिति तमभिमन्त्रयते (तान्ते बवाचमास्य भा 
दन्ते हृदय आदधे य्न यत्र निहिता वाक्तां ततस्तत आददे यदहं त्रीमि 
तत्सव्यमधरे मन्तान्यस्वेश््येतदेव वशीकरणम् ॥ १४॥ 

अथात रथारोहणं (युङ्क्तेति स्थ सम्प्रेष्य युक्त दति प्रोकते 
क्ता विराडश्वयेत्य चक्रेऽभिगुश्ाति 'स्थन्तर्पमरसीति देक्तिण श्ृहदसी' 
धयुत्तरं "वामदेभ्यमसती'ति कूबरीर” हस्तेनापस्थमभिषश्च^््यङ न्यङा 
वभितेा रथं यो ध्वान्त वाताग्रमनुसश्चश्न्तम । दुर हेतिरिन्द्रियवान्पतश्रि 
ते नेऽन्नयः पप्रयः पारयन्त्विति "नमे माणिचरययेःति दक्षिणं धुय 
प्राज्जति गवां मध्ये स्थापयत्यप्राप्य देवताः प्रत्ववरोहेर्छम्प्रति ब्राह्मणा. 
न्मध्ये गा अभिक्रम्य पितृन्न खीन्रह्मचारिरो सारथी स्याताम्मुहतेमती- 
याय जपेदि्रतिरिदरषभ्व "मेके "मारस्त्वह रतिरिति च स यदि दुष. 
ला रथः स्यात्तमास्थाय जपेष्दयं वामश्विना रथो मा दुग मास्तरारि 
घदि'ति ख यदि भरम्यादूभूम्याः स्तम्भमुपस्पृ्य भूमि वा जपेष्देवं वाम 
श्विनारथोा मा दुग मास्तरीरिषदिश्ति तस्यन का चनातिन्नं रिषि 
वति यात्वाऽभ्वानं विमुच्य रथं यवसोादके दापयेष्देष उ ह बाहनस्वा 
पहवः, इतिश्ुतेः ॥ १५ ॥ 

श्रथातो हस्स्यारोहणमेत्य हस्तिनममिपुशति 'हस्तियक्षसमसि 
हस्तिवश्वंसमसी'व्यथारोहम्तीन्द्रस्य त्वा ल्ज्रेण्ममि तिष्ठामि स्वस्ति 
मा खम्पारयेश्येतेनेवाश्वाराहणं भ्धाख्यातमुष्रमारेदयन्मिमन््रयते 
व्वाघ्रोऽल्लि त्व्टद्वत्यः स्वस्ति मा सम्पारयेति रासममारोदयन्नभिम. 
न्यते श्द्रोऽलि श्रुद्रजन्मागम्नेया वै दिरेताः स्वस्तिमा सम्पास्येति 
नदीसुत्तरिष्यन्नभिमन््रयते नमे शुद्रायाप्सुषदे स्वस्तिमा सम्पारणेति 
नावमारोष्यन्नमिमग््रयते 'सुनावमि्युत्तरिष्यन्नभिमन्त्रयते (सुत्रामा 
मिति वनमभिमन्त्रयते ननमा श्द्राय षनसदें स्वस्ति मा सस्पाश्ये,ति 
गिरिमभिमन््रयते "नमे रद्राय गिरिषदे स्वस्ति मा सम्पारयेति चतु 
न्पथमभिमन्ज्यते (नमो दद्राय पथिषदे स्वस्ति मा सम्पारयेति श्मशा. 



तृतीयं काण्डम् ११ 

नम्रभिमन्त्रयते "नमो सद्राय पितृषदे स्वस्ति मा क्षम्पारयेति गेघ्रमसि. 

परन्वरयते "नमे रुद्राय शशचिपण्डसदे स्वस्ति मा सम्णस्येति यत्न चा. 

न्थघ्रापि नमे रद्रायव्यव ब्रयाभ्ुद्रो देवेददस्वःमिति श्रुतेः स्िचाऽव. 

धूतेऽभिमन्त्रयते सिगसि न वोऽ नमस्ते श्रस्तुमामा हिएक्लीरिति 
सतनयिर्नुमभिमन््यते "शिवा ने वषाः सन्तु शिवा नः सन्तु हेतयः । 

शिवा नस्त; सन्तु यास्त्वदसृजस्ि वृत्रहन्निति शिवां वाश्यमाराम- 
मिमन््रयते "शिवे नामेति शङ्कनि वाश्यमानमभितन्त्रयते शिरएयपणं 
शङ्के देवानां प्रहितङ्गम । यमदूत नमस्तेऽस्तु कन्सवा काक्घारिणोऽत्र. 
वीदि'ति ज्तेम्ये ह्येवै भवति लक्षयं वृक्तमसिप्रन्त्रयते "मा त्वाऽक्ञ- 
निम्मा परशुम्मा वाता मा राजग्रेषिते दण्डः। श्रङकुरास्ते प्ररादन्तु 

निवाते त्वाऽभिव्षतु । भ्रष्टे मूलम्मादिदसीत्स्वस्ति तेऽस्तु दनस्पते 

स्वस्ति मेऽस्तु वनस्पत, शति स यदि किञ्चिज्ञमेत तप््रतिगृहाति श्यौ. 

त्वा ददातु पृथिवी त्वा प्रतिग्रृहवात्वि'वि सास्य न ददतः क्षीयते भूयसी 

च प्रतिगृहीता भवत्यथ यदचाद्नं लमेत तश््रतिगृहाति भ्ोस्त्वा ददातु 

पृथिवी त्वा प्रतिगरृहात्विति तस्य द्विः भराश्नाति व्रह्म स्वाऽशनातु ब्रह्मा 

ह्वा प्रा्नात्विश्यथ यदि मभ्थं रमेत तस्पतिग्रृहाति श्योर ददातु 

पृथिवी त्वा प्रतिग्रृहात्वि'ति तस्य चरिः प्राश्नाति शर्मा खाऽश्नातु ब्रह्मा 

त्वा प्राश्नातु ब्रह्यात्वा पिबस्विश्यथाते।ऽधीव्याधीव्यानियाकरणं “प्रती. 

कम्मे विचत्तणं जिह्वा मे मधु यद्वचः । करणाभ्यां भूरि शुश्रुवे मा खदा 

धीः श्ुतम्मयि । ब्रह्मणः भ्रवचनमसि ब्रह्मणः प्रतिष्ठानमसि ब्रहमकोशाऽसि 

सनिरसि श्ान्तिरस्यनिराकरणमसि बह्काशम्मे विश्च । वाचां त्वा पिद्- 

धामि वाचा त्वा पिद्धामीति तिषठ प्रतिष्ठ स्वरकरणकण्ठ्योरसदन्प्योषठघ- 

परहणधारणेाश्चारणएशक्तिमेयि भवत्वाप्यायन्तु मेऽङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः 

र्नं यसा बलम् । यनपे श्रुतमधीतन्तन्मे मनसि तिष्ठतु तिष्ठत, ॥१६॥ ` 

इति श्रीपारस्काराचायक्निचिते शसते तृतीयक्राण्डं सम्प ॥२। 

अवलिष्टक्षेपककण्डिकाः 

भथतंमतीं जायामधिगच्छेप्पिण्डपितृयश्चेन यज्ञेत मध्यमपिर्डं पलली 

्रादूनाति पृत्रकामा तत पतामाहुति जुा"्याधत्त पितर हत्यलङ्कारम- 

घन्ञिघ्रश्या यन्तु न! इति जपत्येवमथत्तुमतीजायाहद्यमालभ्य पुवेवत्त- 

येन पाणिनेपस्थमभिशरुश्ति भभग प्रेतरिति प्राशुतेद्नीमि्ति येत 

मूत्रमि'ति सन्धत्ते 'गा्यत्रेसे"ति प्रतिमन्त्रं मन्थति पुत्रकामे(ऽभिगन्डे- 

नस्यम् ॥ १॥ 



१२ पारस्कर शरह्यसूत 

ग्रथ गमाधानर स्रियाः पुस्पवत्याश्चतुरदादृष्वं ९ स्नात्वा विरजा. 
यास्तस्मिन्नेव दिवाऽ'आदित्यं" गभेमि्त्यांदित्यमवेश्चते ग्रहे वा स्ना. 
पयत्वा तामभिगच्छेदिति श्ुतेस्तस्मिन्प्रजायाः क्षम्भवकाले निशायां 
कुर्याद दिवा मेथुनं बजेतङ्कोवा अरपवोर्या भल्पायुपाश्च प्रसूयन्ते 
तस्भादेतद्रजेयेत्प्रजाकामे यी श्वुतिर्ृतिविरोधाभ्यां दक्षिरेन पांरि- 
नेरु भरसायं प्रजास्थानममिपरशाति "पूषा भग सविषा मे ददात, द्र 
कटपयति ललामगुं विष्युयांनि कल्पयतु त्वषा रूपासि पिद्शतु । भा- 
सिञ्चतु भ्रजापतिद्धातां गभं दधातु ते । गभ॑ घेहि सिनीवालि गसं घेहि 
पृथुष्टुके । गभं ते अष्ििनों देवावाधत्तां पुष्करसखर्जवि'ति' कष{सृजेथा- 
स्तेजो वैश्वानरे दद्या ्रह्माखमामन्त्ते "ब्रह्मा गभेन्दधास्विति प्ाङ्मु- 
ख उदङ्मुखो वापविषठो मन्थेद्धेता पत्रमिति चैके खावणं कुर्यात् ॥२॥ 

मथ यम्रलचं मारतं व्याख्यास्याम यस्य च यलो पुत्रो दारिका 
वा प्रजायेत पृण दश्शाहे चतुणा तीरवृत्ताणां कःषायमाहत्याशत्थप्लन्त- 
स्यत्रोयोदुम्बयश्चत्वायऽविधवःः स्नापयन्ति ब्रह्मचारिणो वा शुक्टवा. 
सस पेन्द्री दिशपुदीर्चीं वा मङ्गलं पूववद्वायन्तयो यमलिनी स्नापय. 
न्वाचायेः स्नापयति "वसाः पवित्रेण शतधारेण, चाष्टमिः कलशैः स्ना. 
त्वाऽव्रतिरथं जपे'दिदमापः प्रबहतेति तो स्नापितो वरं प्रयच्छ. 
त्यानड्हमातृभ्यश्च हिरण्यं वश मेवपरितेषणं "वाजे वाज्ञेऽवते'ति जप. 
त्याधारं मारुतं चरं जुहाति "मश्ताय स्वाहा, मारुताय स्वाहा; मस. 
दुभ, विष्णवे, भ्रजापतयेः* विश्वेभ्य देवेभ्या,ऽग्नये स्विष्टकृते स्वाहे". 
ति प्राशनान्ते शेषं चरं गृदीत्वाऽश्वत्थं प्रदक्तिणीङृत्यापविशेत्तदेव तन्त्र 
समाप्य तते ब्राह्मणभोजनम् ॥ ३ ॥ 

अथ कणेवेधो वष तृतीये पञ्चमे वा पृष्येन्दुचि् हरिरेषतीषु पर्वा 
हे कुमारस्य मधुरं दत्वा प्राडमुखयेापविष्टाय दक्षिणं करंमभिमन््र- 
यते “मद्रं करभिरिति सव्यं "वचयन्ोवेदि"टि चथ भिन्ात्ततोा ब्राह्म 
णभेजनम् ॥ ४॥ व 

अथापनीता बाह्मणएस्जिशिखः शिखी जरिता मुरुड वाक्षारालवणा. 
शी स्याव्सावित्न८ षडाननं चिरात्र सच्ःकाटं वा चरेक्तदेव बतमुदीदय 
द्णडमपा निधाय मेखलां यज्ञो पवो ` 'चाप्सम्तरिति भरत्वुचं "नमो व. 
रुणायेति त्रिमधुरं दत्वा ततेऽस्याग्नेयं प्रथमं वेदवतमादिशेदुश्ाह्मण- 
कषत्रियविशां पञ्च सांवत्सरिकाणि वेदव्रतानि भवन्ध्याम्नेय९ श॒क्रियमो. 
पनिषद्; शौलभङ्गोदानमिति पञ्च सांवत्सरिकाणि वेदव्रतानि चरित्वा 
स्नव्वापवतं चरेत्रिभ्ववगुरटन८ श॒क्रियादिपु शुक्रिय श॒क्ताभिः श्रावये. 



सेपकम् ११ 

दौपनिषदमोपनिषद्धिः शोलभ शोलमिनीमिस्थ वाऽविधमान मात्रः 

ह्मन्नुदारता,मा ने भद्रा, श्चुः शिक्ञान,' इमानुकमि'ति च वेदशिर- 

साऽवगुरुडयेदवगुरढनीं त्रिवलि पञश्चवलि वा नाभिदेशाएपच्छा्य वाम्य 

ताऽरण्येऽधः शयीत प्रामे गेषठे देवतप्यतने वा व्युष्रायामवगुण्डनीमरणये 
विखजे"द द्रशरमस्ये,द्व्यं, चिन्देवानामिव्युदितेऽकके जपति वषति 
यौः शान्तिरिति शान्ति करोति शान्तिमाजनं गुरते दचयादेवमेवावगु- 
रढनीं च गोदाने गोमिथुनं तस्मादघोदानमिति तस्मादोदानमिति ॥ ५॥ 

` श्रय वरिशिटक्ोचस्रम् । 
` श्रथातः शोचधित्धि व्यास्यास्यामे दृरङ्त्वा दुरतरङ्गस्वा यश्ोपवी- 

तटं शिरसि द्क्तिणकणे घा धुत्वा तृणमन्तर्थानङ्क्रस्वापविश्याहनीर्यु. 

सरता निकशायान्दशषिणत उभयोः सम्ष्ययाखुदङ्मुखो नाम्नो न गेसलमोपे 

नाप्ु, नागे वृक्तमे चतुष्पथे गवाङ्का्टे देवघ्राह्मणसन्िधौ दहनममिं 

भस्माच्चुभ्न देशं फालक्ृष्टभूमिश्च वजेयिसरा मूत्रपुरीषे कयात्ततः 
शिश्नं गृहीषात्थायाद्धिः शोच गन्धलेपदरं विदप्यालिङ्ग देया सङृनमृद 

निवार शदे द्शाधा वामपाणाबुभयोः सक्तवारं मृचिकां ददात्कथ्याः 

पादयोः सक्क्सकृदेव भ्रत्तिका देयेति शोचं गृहस्थानां दिगण ब्रह्मचा- 

रिणां च्रिगुणं वनस्थानां चतुगुणं यतीनामिति यदिवा विद्ितशोचं 

तद्धं निशायाम्भवांत माग चेत्तदर्ध॑मात्त ए्चेधथाशाक्ति कुर्यात ॥ १ ॥ 

प्रक्षालितपाणिपाद्ः शचौ देशश्च उपविश्य नित्यं बद्शिखी यज्ञोष. 

वीती भ्ागुदडमुखो वा भूत्वा जान्वोमंध्ये को छृत्वाऽशद्रानतीतेदकेः 

द्विजातय यथाक्रमं हत्कणएठतादगेराचामन्ति न तद्धिन्नेष्ठेन न विर्खा- 

इलिभिने तिष्ठननोव दसन्नापि फेनवुहुषुदयुतं ब्रह्मतीर्थेन चिः पिबेद् दवि 

परिभूजञेदुब्ाह्णस्य दक्षिणदस्ते पञ्च तीर्थानि भवन््यङ्गुठमूले ब्रह 

तीथं कनिष्टिकाङगलिपूत भ्रज्ापतितीथं तजन्यङ्गष्मध्यमूले पित" 
मङ.गु्यम्रे देवतीथं मथ्येऽपनितमिव्येतानि तीथीनि भवन्ति ॥ २ ॥ 

प्रथमं यरिपवति तेन ऋश्वेद प्रीणाति द्वितीयं यत्पित्रति तेन यज्ञु 

वदं भीसाति वृतीयं यश्पिवति तेन सामवेदं ्रोषाति चतुथं यदि पिवेत. 

नाथवंवेदेतिहालपुराणानि प्रीणाति यद् ङ्गुलतिभ्यः वति तेन नागयक्षः 

कुबेयः सवं वेदाः प्रीणन्ति यत्पाद्ाभ्युक्षणं पितरस्तेन प्रीणन्ति यन्पुख. 

मुपस्परशत्यग्निस्तेन प्रीणाति यन्नाक्षिके उपस्पृशति वायुस्तेन भरीणाति 

यश्चक्षुरुपर््शति घुयस्तेन प्रीणाति यच्छोध्रमुपस्प्ृशति दिशस्तेन प्रीण 

न्ति यन्नामिमुपस्पृशति शर्मा तेन प्रीणाति यदुधूदयसुपस्पृशति तेन परः 

मासां भ्रोणाति यच्छिर उपस्पृशति दद्रस्तेन प्रीणाति यद्वा उपस्पृशति 



१४ पारस्करगृष्यपुत्र 

विष्णुस्तेन प्रोणाति मध्यमानामिकया मुखं तज्ञन्यङ्गुषठेन नासिकां मभ्य 
माङ्गु्टेन चक्षुषी भनामिकाटगुषठन नाभिं हस्तेन इदयं सर्वाडगुलिसि 
शिर इत्यसौ सवेदेवमये ब्राह्मशेा देहिनामित्याहेव्येवं शोचविधि कृस्त्रा 
ब्रह्मलके महीयते ब्रह्मलाके मदीयत शस्याह् भगवान्कात्यायनः ॥ ३ ॥ 

अथ भाजनसुच्रम् | 

वन्देरश्रीदक्षिणामुत्ति सच्चद्ानन्द् विग्रहम् । 

सवांथानास्प्रदातारं शिवदेदाधधारिणम् ॥ १॥ 

अथातः श्रुतिस्मरतीरनुख्य भेज्ञनविधि अ्यड्यास्याम माचा 
न्ता धृतेच्तरोयवस्तो धुतश्रीखण्डगन्धपुरडो भेाजनक्ाखामागत्य गो. 
मयेनेपलिप्य शुचो देशे विहितपीढाधिष्ठिते निच्यम्पाडमुखो न दन्न. 
णापरुखो न प्रत्यङ्मुखो न विदिङ्पुखः श्रीकामश्चेप्प्रत्यङ्मुखः सत्य. 
कामश्चेदुदङ्मुखो यदास्कामश्चेदस्तिणामुखे जीवन्मातृक्वज्ञ हस्त. 
पादास्येषु पञ्चस्वाद्र(नीवार्चृरसंरमोभदा भस्मनादकेन वामरडलट्कुयां 
च तुष्ङाणं ब्राह्मणस्य त्रिकाणं क्षत्रियस्य मरडकाकृति वैश्यस्याभ्युक्षणट 
शद्रस्य "यथा चक्रायुधे विष्णुरूौलाक्यं परिरत्तति । पवं मरुडलम 
स्मेतरघवेभूतानि रत्तत्वि'ति तन्न मूमो निहितपान्रेऽन्ने परिविष्टे "पितुन्नु 
स्ताषमिश्यन्न् स्तुत्वा "मानस्तोके, नमो वः किरिकेभ्यो, नमः शम्भ 
वाये््यभिमन्ध्य ग्रान्ये.त्सव्यन्त्वन्तन परि षिश्चामी'ति प्रातप्छछरेतन्त्वा 
सव्येन परिषिञ्चामीति क्षाय^न्तेजाऽसि शुक्रमस्यम्रतमसाःतियज्ुषाऽज्- 
मभिमश्या^ग्िनिरस्मीःत्यास्मानमग्निन्भ्यात्वा भूपतये, भुव्रनपतये, भूताः 
नाम्पतयः इति "चित्राय, चिश्रगु्ाय, सवभ्या भूतेभ्यो नम' इति द्वा 
प्रणवादिकैः स्वाहानमेन्तेमैन्तेः प्रतिमन्त्रं बटीन्दरेष्दन्तश्चरल्ि भू 
तेषु गुहायां विश्बतामुखः । त्वं बरह्म स्वं यज्ञस्शवं वषर् कारस्त्वमेङ्ार- 
स्त्वं तविष्लाः परमम्पदम् । श्रमतापस्तरण्मरिः स्वाहेति विष्णुमन्त्रम 

मिध्यायन्नांचम्यान्नमस्रतं ध्यायन्मोनी हस्तचापटयादिरदिते मुखे पञ्च 
ध्राणाहुनोकदाति ॥ २॥ 

धप्रणाय स्वाहा,ऽवानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वा 
हा,दानाय स्वाहेति कमं याज्ञवर्क्योाऽमन्थ^तादानाय स्वाहा, समानाय 
स्वाति शोनच्वोधायनो याश्चवद्क्यादितक्रमेा वाजम्नेयिनानरन्तैर्नो 
पस्पृशजिष्डया व्रसेदङ्गुप्रदेरिनोमघ्यमाभिः प्रथमापङ्गुषएमध्यमा- 

नामिकाभिदितीयामङगुणएानामिक्ाकनिचि राभिस्तृनीयां कनिष्ठिकातज 
स्यङगुष्ेश्चतुथांलवाभिर्दगुखीनिः साङ्गुषएठाभिः पञ्चमीमङ्गुष्ठाना. 



परिशिष्टम् १५ 

मिकाप्राह्यान्नेनैता श्राहूतय इति हारोतव्याख्यातारः सर्वाभिरेता इति 
घोधायनो मोनन्तयक्सवा प्राग्रं वङपमश्नीयाम्मध्ये कठिनमन्ते पुनद्रंवाशी 
स्यान्मघुरम्पूषं लवणाम्लो मध्ये कटदुतिक्तादिकान्पश्चाद्यधासुखम्भुञ्ीत 
भुञ्ञानो वामिहस्तेनान्नन्न स्पृशेन्न पादो नतिसोन बस्ति न परभोज्न 
स्पृशेरेवं यथावि भुक्त्वा सुक्तशेषमनज्नमाद्ाय भदूभुक्तोच्ष्टषं ये 
मुक्ते पितरोऽघमपः । तेषामन्नं मया दत्तमश्नयुपतिष्टच्िःति पितु. 
तीथन दत्वा^ऽखरतापिधानमसि स्वाहेति दस्तगृह्योतानामपामधं पीस्वाऽ 
धम्मूमो निक्षिपेष्रोरवे पूयनिलये प्चादनिवासिनाम्। अर्थिनापस्ं. 
भूतानामक्तथमुपचछ्ठत्वि'ति तस्मादेशादपसत्य गरष शलाकादिभिस्त- 
जेनीवजंमास्यटं शोधयेत् ॥ २॥ 

न भाश्दशनेऽश्नीवान्न भायया सह न सन्ध्ययोन्नं मध्यान्हे नाद्धं. 
रात्रे नायज्ञो पीतो नाद्र॑वासा नैकवासा न शयानो न ताम्रभाजने न 
भिन्ने न राजतसरोवणशङ्खस्फारिककांस्यभाजनवज न लोहे न मन्येन 
सन्धिस्रष्स्थिते न मुचि न पाणौ न सर्व॑भोजो स्यास्किञ्चिद्धोज्यं परि. 
व्यजेदन्यत्र न खाध्वाचान्तो दक्षिणपा- 
द्ङ्गष्टे पाणि निःखावयेष्ङ्गष्ठमात्रः पुदषोऽ अङ्ष्ठञच समाधितः । ईशः 
स्घेस्य जगतः प्रसुः प्रीणातु बिश्वभुगि"ति %वात्राः पोता, इति नाभिः 
मालमेष्तामता' ह्यतः प्राष्गगस्त्यं गेनतेयञ्च रानि वडवानलम् । 
आहारपरिणामाथ स्मरेद्धीमश्च पञ्चममिष््युदरमालम्य शयतिश्च सुक. 
न्याञ्ख स्यवनं शक्रम श्विना । मा जनान्ते स्मरेन्नित्यं तस्य चक्षुं दीयतः 
इति स्मृत्वा मुखशुद्धिं कर्यान्नमो भगवते वाजखनेयाय यश्ञवरङयाय 
नभो भगवते वाजसनेयाय याक्ञवस्कयाय ॥ २ ॥(९) 

इति श्रीकात्यायनाक्तभाजनमूत्रं समापतप् । 

८ १ ) अ संस्कारगणपतो प्रन्थकारेणाचुक्ताः कषेपककण्डिकाः 

शलौ चभोजनपरिशिष्टे चान्ते विनिवि्यारङ्ङतो प्रन्थोऽयम् । 

परिशिषटत्रिकण्डिकास्नानसूत्रस्य प्रन्ये व्याख्यानान्नात्र प; नस्कस्यमिति । धाद. 

परिक्षटन्तु ्न्थकेशरीमदविददवररामहष्णत्यास्थोछतितमेवेति त्वा भादगगपतो प्रङा- 

शयिष्यते । काण्वशाखीयकृतग्रन्थसाइ वयादत्र न प्रथितं युकारादिचिन्हं माध्यन्दि- 

नोयपास्कैस्वर्स्वसम्प्रदायानु सरेण गुदमुखाततत्र तश्रावगन्तञ्यमिति शिवम् । 

2 



सकारगणवतौ प्रपाणश्ेनोपन्यस्तानां अ्न्थानापकारध- 

नुक्रमनिघएटुपत्रम् । 

श्र 

अगस्त्यस्पतिः 
्मग्निगुह्यम 
््धिरःस्मतिः 
्तिस्म्रतिः 
अथवेसंहिता 
द्मध्यात्मरामायणम् 
मनन्तपाटककारिका 

अनन्तमट्धयम् 
अनन्तमाष्यम् 
अपरादिव्यस्मतिः 
अपराकचद्द्िका 
अभिधानश्रन्थः 
अरंवः 

श्रा 

भआचार्दीपः 
द्ाचारण्रदौपः 

आेयसंहिता 
आथवेणणगरह्यसृ्रम् 
आदिव्यभाष्यम् 
श्रादिव्यपुयणम् 
श्रादिषुसणम् 
भापस्तम्बयघ्म् 
 आपस्तम्बस्म्तिः 
श्राश्वलायनब्राह्मणम् 
आश्वलायनयगृ्यपरिशिएम् 

--------------------*+------------------~--------~----~-------~ 

दश्वरस्मतिः 
ख 

उत्तशगाग्यंस्मतिः 
उत्तरल्तारस्मतिः 
उद्वाहनत्वम् 
उशनःस्मतिः 

चर ग्विधानम 
्रृग्वेदसंदिता 
ऋष्यन्रङ्गस्मतिः 

१ 

कटस्मृतिः 
कपदिकारिका 
कपिलसंहिता 

ककभाष्यम् 
कमकोमुदी 
कमेतत्वदीपिका 
कश्यपपटलम् 

, क्ाटकमगृह्यम् 
कारावसंहिता 
कात्यायनपरिशिषएटम् 
कात्यायनघोतवुम् 
कःव्यायनस्मतिः 
कारिकानिषन्धः 
कालकल्पदुमः 



कालनिणयः 

कांटप्रदीषपः 
कालबिधानम् 
काखाद्शं ४ 

कालिकापुखसणम् 
कारयप्रसंहिता 
काश्यपस्म्बतिः 
काशिका 
काशीशरण्डः 
क्ियासारः 

कूल्ाणंवः 
कूम पुराणम् 
छष्णाजिनिस्म् तिः 

रव 
सखादिरगरह्यसू्रम् 

ग 
गङ्गाधरकारिका 
गङ्गाधरभाष्यम् 
गद्ाधरभाष्यम् 
गगेसंहिता 
गगंस््रतिः 
गखूडयुराणम् 
गायच्रीष्टदयम् 
गाग्यंस्न्तिः 

गालवस्श्तिः 
गुखस्श्छतिः 

गर तत्वदौ षिका 
गरह्स्थकारङम् 
गहाकारिका 
गृह्यपरिशिषम् 
गह्छसब्रहः 

गोन्रनिणयः 
गापीनाथकारिका 

[ र् 

| 
| 

गाभिटखकारिक ॥ 

गोभिंलगद्य सूज्म् 
गाविन्द्भरःखकारिकःा 
गोतमधमख्च्रम् 
गोतमस्थ्रति 
गृह् को मुदी 

गृहदौीपिका 
गृहपौोखमाखा 

च 

चतुषघंगंचिन्तामसिः 
च तुवि्ातिमतम् 
चन्द्रिका 
चरडेश्वरः 
चरणव्यूहः 

चिन्तामाणसीका 
चूडामणिः 
चचूडारल्नम 
च्यवनस्प्रूतिः 

त्र 

छन्दगपर्शिष्टम् 
छागलेयस्मतिः 

| 
जगन्नाथकारिका 
जगन्माहनम् 
जातकाभर्णम् 
जात्करयस्म्दतिः , 
जाबालिस्म्बतिः 
जेमिनिस्म्तिः 
उयातिःप्रकाशः 
ज्यातिमसागरः 
उ्यातिश्खारः 

ञ्यातिनिबन्धः 
श्यातिर्विवस्णम् 



ल्यातिश्चन्दिका 
ञ्योतिषाकःः 
ज्यातिस्तिलकम् 
ज्योतिषम् 

ड 

डमरतन्ज्रम् 
(~ 

दार्ढडराजकारिका 
दारटरूमिश्र पद्धतिः 

त 

तैत्तिरीयब्ोद्यणम् 
तेच्िरोयसंहिता 
जिकार्डमर्डनस्श्धतिः 
जि विक्रम पद्धतिः 

जिस्थलटलीसेतः 
अलेक्यप्रकाशः 

द 
दत्तस्श्यतिः 

दानप्दौपः 
दानसागर; 

द्ाद्भ्यपररिशिषटम् 
दौोपिक्छा 
देवभाष्यम 
देवयाक्लिक भाष्यम् 
देवरतस््घतिः 
देवरस्म्रतिः 
देवीपुराणम् 
देव्लभूुषणम् 
देवश्चमनाहरः 
द्वद्चवट्ट्मः 

धर्म प्रदोषः 

[ २ 

ज 

~~ --------------- -~ - ~~ 

] 

धमे परव॒त्तिः 
धर्मशाख्म् 

ग् 

नवनीतारिषम् 
नागदेवकारिका 
नारद् पञ्चराजम् 
नारदसंषिता 
नारद्स्खछरतिः , 
नारदीययुरखाणम् 
नारायणच्त्तिः 
निगमः 
निवन्धसारः 
निरुक्तम् 

निरय सिन्धु 

चरसि 
चरसिदथसाद 
ख सिहपुराणम् 
नन्दिपुराणम् 

प 

पद्मपुराणम् 
पद्धतिरत्नम् 
परशरामभाष्यम् 
पराशरमाधवः 
पराहारस्भ्रतिः 

परशरिषम - ` 
पाक्त्यन्नप्रदीपः 
पाणिनीयशिक्षा 
पौीरिनीयसखुज्म 
पाश्स्करगरद्यसूत्रम् 
पितमक्तितरूङ्भिणी 
ैराणसमुरच्चयः 
पुश्वीचन्द्रोदयः 

| येटीनखिसन्रम् 



प्रयेतस्प्रतिः 
प्रजापतिस्ष्छतिः 
प्रभष्ससखण्डः 
प्रयेागपरिजातः 
प्रयगरल्लनः 

प्रवर्सृचम् 
प्रवरसगृह्$ 
प्रातिकहाख्यमाष्यम् 
प्रासाददीपिका 

ष् 

वह चकारिकः 
बहुचपरशिटम् 

बह द्ाहिकम् 
खृहत्पराशरस्म्बतिः 

गृक्नारदाोयम् 
खहस्पतिस्म्दतिः 
केजवापसुज्म् 
बेजवापस्श्तिः 
वोधायनगृद्यसूष्म् 
बौधायनधमेखनम् 
बोधायनस्मूतिः 
ब्रह्मपुराणम् 
ब्रह्मयामकखम् 

ब्रह्मवेवन्तपुराणम् 
ब्रह्मारखड पुराणम् 

भ 

मटकारिका 

भतेयश्चभाष्यम् 
भविष्यपुराणम् 
भागवतमू 
माट्भ्रन्थः 
मामं वाचनम् 
भारदास्म्तिः 

४ 

न 

ख्करः 

ुजवलः 
वृपालवज्लभः 

उगुरुब्तिः 
मोजसाजीयम् 

प 

मत्स्यपुराणम् 
मद्नरत्नः 

मभन्जखर्डः 
मन्मुक्तएवल्िः 
मयुस्म्तिः 
मरडनक्ारिकःा 
मरौचिस्मुतिः 

महाभारतम् 
माष्यन्दिनसंहिता 
माधवनिदावम् 
मानवसंहिता 
मार्डव्यस्श्तिः 
माकण्डेयपुखणम् 
माकंरडेयस्म्तिः 
मिताक्षरा 
परिहिरः 
मुहत्तंकल्पद्ुमः 
मुह त्तचिन्तामणिः 
मुहत्तंमाला 
मुहन्लेमु्तावलिः 
मुहन्तंरत्नम् 
मुह तत सवंस्वम् 
मुहत्तखभ्रष्ठः 
मूलखागमः 
मुटयाध्यायः 
मेधातिथिस्म्युतिः 
मेजायणीययद्ययूत्रम 



य 

यज्ञुवन्ञमा 
यमस्म्रतिः 
यवनस्स्तिः 

यन्ञवाश्वंम् 
यान्चवदकयस्म्बतिः 
यागिय्लवल्कयः 
यागिनीतन््रम् 
यागीशास्ख्तिः 

र् 

रङ्गनाथीख्द्पद्धतः 

रत्नकम् 
रश्नकेदहाः 
रत्नमाला सरीका 
रत्नसग्रटः 

राजमान्तंर्डः 
खद कल्पद्रुमः 
श्द्रयाभलम् 
रूपनारायणकारिकां 
रूपनारसयणभाष्यम् 
रेरगणुकारिक्ण 

(८ 
टञ्मचन्दिका 
लघुनार्दस्ष्छतिः 

लघुव्यासम्शछतिः 
लघुद्ारोतस्मतिः 
लश्चस्ष्टतिः 
खिखिवस्म्रतिः 
लिङ्गपुराणम् 
लीलावती 
सोगाश्िस््तिः 

च 

व्धमानमाष्यम् 

[ % 

11 

वयाहवुरणम् 
धरष्टहसहिता 
वसिष्वस््तिः 
वखिष्ठसू्रम् 
वस्िष्ठसंहिता 
वाक्यसंगृहः 

` वार्स्यस्श्रतिः 
वामनः 

वायुपुराणम् 
, वास्रनाभाष्यम् 
वास्युदेवपद्धलिः 
वासदेवभाष्यम् 
विदध्ारर्यभाष्यम् 
विधानखण्डः 
विधानपारिजातः 

 विधानमाला 
 विधिरत्नम् 
` विवादहदपरलम् 
` विवादहव्न्दावनम् 
विन्वादकशोः 

। विष्णुधर्मात्तरम 
विष्ुषुखणम् 
विष्णएुपिश्चभाप्यम् 
विष्गणुस्ष्तिः 
विष्णएखुत्रष्ट् 
चीर्मित्रादयः 
चन्तशतम् 
चृखगगस्म्तिः 
चखगाग्यंसंहिता 
चुद्धगाग्येस्ग्धतिः 
'चद्धगोतमस्म्रतिः 
वुखनार्दस्खछतिः 
त्रदधपरादाराशरस्म्रतिः 



बद्ध प्रचेतःस्मभरतिः 

वुखमदुस्तिः 
चुद्धयाह्वदक्थः 

उद्धवसिष्ठस्मरतिः 
चुद्दिष्रणुस्म्रतिः 

चृद्धशातातपस्मतिः. 
वद्धसम्मतिः 
वेद्यनाथोरुद्पद्धतिः. 
वेशम्पायनस्म्रतिः - 
वापदेवभाष्यम् 
ध्यवहारतत्वम् 
व्यवषहाराच्वयः 
व्याघ्पादस्म्रतिः' 
व्यासस्श्रतिः 
बतप्रकाशः 

शडस्न्टतिः 
राङ्खयत्म 

हातपथन्राह्यणम् 

हाकरायनस्मतिः 
शाकल्यसंहिता 
शाङ्खायनगरह्यसूच्रम् 
हातातपस्म्रतिः 
शाण्तिकार्डम् 
शान्तिमाटा 
शान्तिसवेस्वम् 
शाङ्गेधरः 
शारद्ातिटखकम् 

शालङ्खायनस्श्रतिः 
{शवपुराणम् 
शिव शन्ते $ 

हानककाारका 

भाद्धकलपतसरः 

| 

| 
| 

| 

भ्राद्धकोशिका 
भ्रद्धचन्द्रिका 
्राद्धमञ्जरी 
धाद्धसखुज्म् 
भ्रीधरीयम् 
धोपतिकारिका 

शतिः । 
घु 

षटु्चिक्शन्मतम् 
षटु पञ्ाशिका ` 

स 

सडःगहः 

सस्यवतकार्का 
सत्याष्षाटस्चम् 
सनत्कुमारस्प्रतिः 
सक्तषिपरटलम् 
सक्तषिभमतम् 
सम्प्रदायकारिका 
सर्वाजुक्रममु्रम् 
साङख्यायनगरह्यसु्म् 
सां ड ख्यायनस्नतिः 
सायनभाष्यम् 
सायणीयः भ्रयागरत्नः 
सारसङ््रहः 
सिद्धान्तहिसयमसिः 
सखिद्धान्तश्चेखरः 
सखमन्तुस्म्तिः 
वूयसिद्धान्तः 
सेामयाजिकारिका 
संषतस्श्तिः 

संस्कारनसिदह्ः 
सहिताप्रदीपः 

रूहितासारांवल्िः 



स्कन्दपुराणम् 
स्मरत्यन्तरम् 
स्पृत्यथंसारः 
स्मृतिकोस्तुभः 
स्मृतिचन्द्रिका 
स्परतिभास्करः ,. 
स्मतिमञ्षरी 
स्पृतिमहारंवः 
स्मृतिरत्नम् 
स्मतिरस्नावलिः 
स्मृतिसङ्गहः 
स्मृतिसारः 
रटतिसारसमुखयः 

1 

स्वरशाख्म् 

हरदन्तकोरिका 

हरिहरमाष्यम् 
हलायुध्माष्यम् 
हारीतस्म्रतिः 
हांरोतसूत्रम 

हिर्ए्यकेरिगृासूषम्ौ 
हेभादिः “ । 
हारामकरन्दः 

<| 
ज्ञानभास्करः 
ज्ञानम्ञसी 

ईति ३७७ प्रणाम त्रन्थसुचिका । 

प्रापिस्थानम्- 

चौखम्बा संस्छृत पुस्तकाठ्य, 
बनारस सिरी ।. 




